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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)”   

ในปี 2543 บริษทั  โคลำส เอสเอ ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจก่อสร้ำงและบ ำรุงถนนในประเทศฝร่ังเศส 
เขำ้มำร่วมถือหุ้นในสัดส่วนปัจจุบนัร้อยละ 31.786 ท ำให้บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นหลกั 2 กลุ่ม คือ บริษทั โคลำส 
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เอสเอ และ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) ปัจจุบนับริษทัฯ มีกำรประกอบธุรกิจในกลุ่มผลิตภณัฑ์ยำง  
มะตอย กลุ่มธุรกิจเรือ กลุ่มธุรกิจโรงกลัน่ กลุ่มบริษทัยอ่ยในจีนและกมัพูชำ  

1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

พนัธกิจ    : เรำคือผูน้ ำในธุรกิจยำงมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมท่ีได้รับกำรยอมรับใน
ระดบัสำกล  

วสิัยทศัน์ : มุ่งมัน่สู่กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑย์ำงมะตอยและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมให้ได ้6 ลำ้นตนั ใน 5 ทวีป
หลกั ภำยในปี 2563 และใหค้วำมส ำคญัต่อกำรรับผดิชอบต่อสังคมอยำ่งย ัง่ยนื 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 
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  
ศุภผลศิริ  เป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบแทนนำยชำยนอ้ย  เผื่อนโกสุม ซ่ึงลำออกโดยมีผล
ตั้งแต่ 14 พฤษภำคม 2556  

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
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โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 30 สิงหำคม 2556 รวมทั้งก ำหนดจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลในวนัท่ี 12 
กนัยำยน 2556 

ทั้งน้ีไดม้ติแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพื่อปรับปรุงกำรปฏิบติักำรก ำกบัดูแลกิจกำรของ
บริษทัฯโดยให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน โดยคณะกรรมกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรจะประกอบดว้ยกรรมกำร 4  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 

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 
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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 

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) เพื่อซ้ือหุ้นใน KOC จ ำนวน 4,427,006 หุ้น 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 

3) โครงสร้ำงกำรถือหุน้ก่อนและหลงัจำกกำรลงทุนคร้ังน้ี 
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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 

มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี คร้ังท่ี 1/2557 ประชุมเม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2557 มีดงัน้ี 

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

ARAS Group 

KOC 

KBC 

Tipco Asphalt Group 

Tipco Asphalt Group 

KBC 

KOC 
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- 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
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 
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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 

6.2 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
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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 บริษัทฯ 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 
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1. บริษทัไดจ้  ำหน่ำยและซ้ือหุ้นจำกบริษทั ไทยบิทูเมน จ ำกดั “TBC” หลงัจำกกำรจ ำหน่ำยและซ้ือหุ้น
จำก TBC  บริษทัฯมีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน Kemaman Oil Sdn Bhd (“KOC”) เท่ำกบั 26.11% และ
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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มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือ 7 เมษำยน 2558  มีดงัต่อไปน้ี 

- อนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2557 ในอตัรำหุ้นละ 1.00 
บำท รวมเป็นเงิน 153.42 ลำ้นบำท  ในวนัท่ี 29 เมษำยน 2558 

- อนุมติักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของบริษทัฯ จำกเดิมมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 
บำท ใหเ้ป็นมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ซ่ึงจะส่งผลให้จ  ำนวนหุ้นสำมญัของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจำกเดิม 
172,123,329  หุน้ เป็น 1,721,233,290 หุน้และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ 

จำกเดิม  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน    จ ำนวน     1,721,233,290 บำท  (หน่ึงพนัเจด็ร้อยยี่สิบเอด็ลำ้นสองแสน        

       สำมหม่ืนสำมพนัสองร้อยเกำ้สิบบำท) 

 หุน้สำมญั จ ำนวน      172,123,329    หุน้    (หน่ึงร้อยเจด็สิบสองลำ้นหน่ึงแสนสอง 

       หม่ืนสำมพนัสำมร้อยยี่สิบเกำ้หุน้) 

 มูลค่ำหุน้ละ                       10  บำท   (สิบบำท) ” 

เป็น 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน    จ ำนวน    1,721,233,290 บำท  (หน่ึงพนัเจด็ร้อยยี่สิบเอด็ลำ้นสองแสน        

                 สำมหม่ืนสำมพนัสองร้อยเกำ้สิบบำท) 

 หุน้สำมญั จ ำนวน    1,721,233,290 หุน้   (หน่ึงพนัเจด็ร้อยยี่สิบเอด็ลำ้นสองแสน        

       สำมหม่ืนสำมพนัสองร้อยเกำ้สิบหุน้)” 

 มูลค่ำหุน้ละ                        1 บำท  (หน่ึงบำท) 
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ซ่ึงส่งผลให้กำรเปล่ียนแปลงอตัรำและรำคำกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั
ของบริษทัฯ ท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมกำรบริหำรและ/หรือพนกังำน (ESOP) เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ รำคำใชสิ้ทธิเดิม 
(บำทต่อหุน้) 

รำคำใชสิ้ทธิใหม่ 
(บำทต่อหุน้) 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิม
(สิทธิต่อหุน้) 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่
(สิทธิต่อหุน้) 

ESOP-W1 62.19 6.219 1:1 1:10 

ESOP-W2 49.13 4.913 1:1 1:10 

ESOP-W3 53.06 5.306 1:1 1:10 

ESOP-W4 49.41 4.941 1:1 1:10 

- อนุมติัลดทุนจดทะเบียนจำก 1,721,233,290 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 1,566,735,570 บำท โดยลดหุ้น
สำมญั จ ำนวน 154,497,720 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว ้1 บำท จำกกำรส ำรองหุน้สำมญัไวค้งเหลือจำกกำรใช้
สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ TASCO-W3 และกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ       
ESOP-W1 ESOP-W2 และ ESOP-W3  

 
จ ำนวนหุ้นท่ีลดลง 

TASCO-W3 (หมดอำย)ุ 152,537,720 

ESOP-W1 616,000 

ESOP-W2  629,000 

ESOP-W3 715,000 

รวม 154,497,720 

และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียน 

จำกเดิม 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน    จ ำนวน    1,721,233,290 บำท (หน่ึงพนัเจด็ร้อยยี่สิบเอด็ลำ้นสองแสน        
              สำมหม่ืนสำมพนัสองร้อยเกำ้สิบบำท) 
 หุน้สำมญั จ ำนวน    1,721,233,290 หุน้   (หน่ึงพนัเจด็ร้อยยี่สิบเอด็ลำ้นสองแสน        
              สำมหม่ืนสำมพนัสองร้อยเกำ้สิบหุน้) 
 มูลค่ำหุน้ละ                        1 บำท (หน่ึงบำท) ” 
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เป็น 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน    จ ำนวน   1,566,735,570 บำท (หน่ึงพนัหำ้ร้อยหกสิบหกลำ้นเจด็แสน        
              สำมหม่ืนหำ้พนัหำ้ร้อยเจด็สิบบำท) 
 หุน้สำมญั จ ำนวน    1,566,735,570 หุน้  (หน่ึงพนัหำ้ร้อยหกสิบหกลำ้นเจด็แสน        
              สำมหม่ืนหำ้พนัหำ้ร้อยเจด็สิบหุน้) 
 มูลค่ำหุน้ละ                        1 บำท (หน่ึงบำท) ” 

- อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 12,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 
1,566,735,570 บำท เป็นจ ำนวนทุนจดทะเบียนใหม่ 1,578,735,570 บำท โดยกำรจดัสรรหุ้นสำมญั
ใหม่จ  ำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท ส ำหรับโครงกำรค่ำตอบแทนพนักงำนระยะยำว 
งวดท่ี 5 (ESOP-W5) และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯให้สอดคลอ้งกบักำรเพิ่มทุน
จดทะเบียน 

จากเดมิ 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน    จ ำนวน   1,566,735,570 บำท (หน่ึงพนัหำ้ร้อยหกสิบหกลำ้นเจด็แสน        
              สำมหม่ืนหำ้พนัหำ้ร้อยเจด็สิบบำท) 
 หุน้สำมญั จ ำนวน    1,566,735,570 หุน้ (หน่ึงพนัหำ้ร้อยหกสิบหกลำ้นเจด็แสน        
            สำมหม่ืนหำ้พนัหำ้ร้อยเจด็สิบหุน้) 
 มูลค่ำหุน้ละ                        1 บำท (หน่ึงบำท) ” 
เป็น 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน    จ ำนวน   1,578,735,570 บำท (หน่ึงพนัหำ้ร้อยเจด็สิบแปดลำ้นเจด็แสน        
              สำมหม่ืนหำ้พนัหำ้ร้อยเจด็สิบบำท) 
 หุน้สำมญั จ ำนวน    1,578,735,570 หุน้ (หน่ึงพนัหำ้ร้อยเจด็สิบแปดลำ้นเจด็แสน        
            สำมหม่ืนหำ้พนัหำ้ร้อยเจด็สิบหุน้) 
 มูลค่ำหุน้ละ                        1 บำท (หน่ึงบำท) ” 

- อนุมติักำรจดัสรรหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 12,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัในแผนค่ำตอบแทนพนกังำนระยะยำว งวดท่ี 5    (ESOP-W5) 

- อนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 9 (2) เร่ือง กำรถือหุน้สำมญัโดยคนต่ำงดำ้ว 
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จากเดิม 

 “ขอ้ 9 (2)  “คนต่ำงด้ำวอำจได้มำซ่ึงหุ้นสำมญัใหม่เกินกว่ำอตัรำจ ำกัดท่ีก ำหนดใน (1) ของ
ขอ้บงัคบัขอ้น้ีไดอี้กไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดอ้อกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทั
ในขณะนั้นๆ โดยกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัใหม่ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงออกและเสนอขำยโดย
บริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นและพนกังำน ตำมมติท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 5 
เมษำยน 2554  คร้ังท่ี 1/2555  เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2555  คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2556 และ
คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 4  เมษำยน 2557   รวมถึงกำรได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสำมญัใหม่ท่ีได้ออก
ให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัซ่ึงไดหุ้้นมำจำกกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัใหม่ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิตำม (2) 
ของขอ้บงัคบัขอ้น้ี” 

เป็น 

 “ขอ้ 9 (2)  “คนต่ำงด้ำวอำจได้มำซ่ึงหุ้นสำมญัใหม่เกินกว่ำอตัรำจ ำกัดท่ีก ำหนดใน (1) ของ
ขอ้บงัคบัขอ้น้ีไดอี้กไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดอ้อกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทั
ในขณะนั้น ๆ โดยกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัใหม่ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงออกและเสนอขำยโดย
บริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นและพนกังำน ตำมมติท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2554  เม่ือวนัท่ี 5 
เมษำยน 2554  คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2555 คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2556 คร้ังท่ี 
1/2557 เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2557   และคร้ังท่ี 1/2558  เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2558  รวมถึงกำรไดรั้บหุ้น
ปันผลหรือหุน้สำมญัใหม่ท่ีไดอ้อกให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัซ่ึงไดหุ้้นมำจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัใหม่
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิตำม (2) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ี” 

13 พฤษภำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติดงัน้ี 

- อนุมติัพนัธกิจ/วสิัยทศัน์ ปี 2563 และกลยทุธ์หลกัขององคก์ร 

- อนุมติัแต่งตั้งกรรมกำร (นำยชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์) ปฏิบติัหนำ้ท่ีแทนเลขำนุกำรบริษทั  

13 สิงหำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติดงัน้ี 

- แต่งตั้งนำยชำยน้อย  เผื่อนโกสุม เขำ้เป็นกรรมกำรบริษทัแทนนำยอูกส์ เอ็มมำนูเอล มำรี เดอชองส์ 
เดอแซงต-์เลเชร์ กรรมกำรบริษทัฯ ซ่ึงลำออก โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 13 สิงหำคม 2558 เป็นตน้ไป 

- อนุมติัแต่งตั้ง นำยธนพล เหล่ำศิริพงศ ์ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั  

13 พฤศจิกำยน 2558 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติดงัน้ี 

- อนุมติักำรต่ออำยปุระกนัควำมผดิทำงธุรกิจส ำหรับกรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (D&O) 
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- เสนอกำรเขำ้ซ้ือหุน้ในธุรกิจยำงมะตอยและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง จำกบริษทั Colas S.A. ต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นวิสำมญั คร้ังท่ี 1/2559 และเสนอแต่งตั้ง บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ  ำกดั เป็นท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระ 

- บริษทัฯ ไดจ้ำ้งบริษทั  Fitch Ratings ให้เขำ้ท ำกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯ
ได้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือในระยะยำวท่ี A- (tha)จำกเดิม BBB+(tha) และอนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือทำงกำรเงินในระยะสั้นท่ี F2(tha)   

มติท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือ วนัท่ี 5 มกรำคม 2559 มีมติดงัน้ี   

- อนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยจ่ำยจำกก ำไร
สะสม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 ในอตัรำหุ้นละ 0.20 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 308,770,014 บำท  
จำกหุน้จ ำนวน 1,543,850,070 หุน้ ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลในวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2558 

- กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1,578,735,570 บำท เป็น 1,579,343,570 บำท มูลค่ำท่ีตรำไว ้1 บำท 
ส ำหรับรองรับกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิของพนกังำนตำมโครงกำรค่ำตอบแทนพนกังำนระยะ
ยำว ESOP-W1 และ ESOP-W2 เน่ืองจำกมีกำรลดหุ้นสำมญัจำกกำรรองรับกำรใช้สิทธิใบส ำคญั
แสดงสิทธิของพนกังำน ESOP-W1 และ ESOP-W2 เกินไป 101,000 หุ้น  ลดเกินไป 507,000 หุ้น 
ตำมล ำดบั จึงตอ้งเพิ่มหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิฯจ ำนวน 608,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว ้1 บำท 
และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 

“ขอ้ 4.ทุนจดทะเบียน จ ำนวน  1,579,343,570 บำท  (หน่ึงพนัหำ้ร้อยเจด็สิบเกำ้ลำ้นสำม  
   แสนส่ีหม่ืนสำมพนัหำ้ร้อยเจด็สิบบำท) 

         แบ่งออกเป็น  1,579,343,570 หุน้  (หน่ึงพนัหำ้ร้อยเจด็สิบเกำ้ลำ้นสำม 

   แสนส่ีหม่ืนสำมพนัหำ้ร้อยเจด็สิบหุน้) 

   มูลค่ำหุน้ละ           1 บำท  (หน่ึงบำท) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สำมญั จ ำนวน  1,579,343,570 หุน้   (หน่ึงพนัหำ้ร้อยเจด็สิบเกำ้ลำ้นสำม 

           แสนส่ีหม่ืนสำมพนัหำ้ร้อยเจด็สิบหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ             - หุน้ (-)” 
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- อนุมติักำรใหบ้ริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยเขำ้ซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัต่ำง ๆ รวม 5 บริษทั (“บริษัท
เป้าหมาย”) จำกโคลำส เอส.เอ. ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ โดยเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่   
ณ วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2558 ซ่ึงเป็นวนัท่ีปิดสมุดทะเบียนล่ำสุด   

ในวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัพนัธกิจและวิสัยทศัน์ส ำหรับปี 
2563 โดยพนัธกิจใหม่คือ “เรำคือผูน้ ำในธุรกิจยำงมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมท่ีไดรั้บกำร
ยอมรับในระดบัสำกล” และวิสัยทศัน์ใหม่คือ “มุ่งมัน่สู่กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ยำงมะตอยและผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมให้ได ้ 6 ลำ้นตนั ใน 5 ทวีปหลกั ภำยในปี 2563 และให้ควำมส ำคญัต่อกำรรับผิดชอบต่อสังคม
อยำ่งย ัง่ยืน” ทั้งน้ี หน่ึงในกลยุทธ์หลกัเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ส ำหรับปี 2563 คือ กำรขยำยธุรกิจยำงมะตอย
ปัจจุบนัไปยงัประเทศท่ีมีศกัยภำพในกำรเติบโตและท่ีท่ีบริษทัฯ ไดมี้กำรท ำธุรกิจยำงมะตอยอยู่แลว้ตำมท่ี
กล่ำวขำ้งตน้ คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์อนุมติักำรเขำ้ซ้ือธุรกิจยำงมะตอยและธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งจ ำนวน 8 บริษทั ในประเทศไทย เวียดนำม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ จำก Colas S.A. เป็นจ ำนวน
เงิน 61.8 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ทั้งน้ี 8 บริษทัดงักล่ำวเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรขำยยำงมะตอย (ทั้งขำยปลีกและ
ขำยส่ง) รวมถึงเรือขนส่งยำงมะตอย กำรเขำ้ซ้ือธุรกิจดงักล่ำวท ำให้บริษทัฯ สำมำรถเพิ่มยอดขำยยำงมะตอย
อีกรำว 300,000 ตนัในประเทศเวียดนำมและอินโดนีเซียในทนัที  ซ่ึงทั้งสองประเทศน้ีเป็นประเทศท่ีมีกำร
เติบโตอยำ่งมำกในสองปีท่ีผำ่นมำ 

รำยละเอียดของกำรเขำ้ซ้ือธุรกิจยำงมะตอยและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

ผู้ซ้ือ บริษัทเป้าหมาย สัดส่วนการเข้าซ้ือ 
มูลค่าหุ้นสามญั 

(ล้านเหรียญสหรัฐ) 
มูลค่าเงนิให้กู้ยืม 

(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

ธุรกจิยางมะตอย 

บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย 

บริษทั เรยโ์คลแอสฟัลทจ์  ำกดั 
(“Raycol”) 

38 7.00 
 

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

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

ธุรกจิเรือ 

บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย 
AD Shipping Pte Ltd. (“ADS”) 100 12.0 4.5 
Reta Link Pte Ltd. (“RTL”) 100 0.8 8.0 

  
รวม 49.3 12.5 

1/ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน PT Saranaraya Reka Cipta (“SRC”) และร้อยละ 49 ใน PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara (“SDAN”) 
2/ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทัขำยยำงมะตอยในเวียดนำม Asphalt Distribution (“ADCo”) 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

 
 

1/ บริษทั Highway Resources Pte Ltd. (HR) ถือหุน้สำมญัร้อยละ 100 ในบริษทั Asphalt Distribution            
   Co., Ltd. (ADCo) 
2/ บริษทั PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) ถือหุน้สำมญัร้อยละ 100 ในบริษทั PT Saranaraya Reka Cipta     
   (SRC) และร้อยละ 49 ในบริษทั PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara (SDAN) 
 

ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 5 มกรำคม 2559 ไดอ้นุมติักำรเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัร้อย
ละ 38 ในบริษทั Raycol Asphalt Co., Ltd. (RY) ร้อยละ 99.98 ในบริษทั PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) 
และร้อยละ 100 ในบริษทั Highway Resources Pte Ltd. (HR) บริษทั AD Shipping Pte Ltd. (ADS) และ
บริษทั Reta Link Pte Ltd. (RTL) 
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1.4  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) และครอบครัว
ทรัพยส์ำคร ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งบริษทัฯและกลุ่มท่ีสองคือ บริษทั โคลำส ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน ำของโลกในดำ้นกำร
ก่อสร้ำงและบ ำรุงถนนจำกประเทศฝร่ังเศส บริษทั โคลำส ไดก้ลำยมำเป็นผูถื้อหุ้นในปี 2543 โดยถือหุ้น
จ ำนวนร้อยละ 22.7 ปัจจุบนัไดเ้พิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 31.786 จำกกำรท่ีบริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำกบับริษทั โคลำส 
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงดำ้นเทคนิคบริษทัฯ ไดรั้บควำมช่วยเหลือทำงดำ้นเทคนิคของผลิตภณัฑ์ยำงมะ
ตอยอยำ่งไม่มีขีดจ ำกดั ซ่ึงรวมถึงกำรเขำ้ถึงขอ้มูลของศูนยว์ิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ท่ีประเทศฝร่ังเศส และ
สูตรกำรผลิตของผลิตภณัฑพ์ิเศษและเทคนิคกำรใชง้ำนต่ำง ๆ 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ 

ในปี 2558 รำยไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ สำมำรถจ ำแนกเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑ์ยำงมะตอย
ร้อยละ 98.88 และรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำย ในประเทศและต่ำงประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.73 และร้อย
ละ 16.27 ของยอดขำยรวมทั้งหมดตำมล ำดบั รำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2558 ลดลงสอดคลอ้งกบัรำคำตลำด
ของน ้ำมนัดิบท่ีลดลง  

เม่ือมองภำพรวมงบกำรเงินรวมของบริษทัฯ เปรียบเทียบระหวำ่งปี 2556, 2557 และ 2558 รำยได้
ของบริษทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

สายผลติภัณฑ์ / กลุ่มธุรกจิ 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ของบริษทัฯ 

(%) 

2556 2557 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ธุรกจิยางมะตอย 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั (มหำชน)   - 26,257.39 77.01 37,415.54 80.99 29,395.99 78.41 
บริษทั ไทยบิทูเมน จ ำกดั 99.99 1,303.78 3.83 1,412.84 3.06 2,006.49 5.35 
บริษทั เรยโ์คล แอสฟัลท ์จ  ำกดั 41.44 992.84 2.91 994.62 2.15 970.83 2.59 
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.  100.00 524.84 1.54 701.23 1.52 745.24 1.99 
Kemaman Oil Corp. Sdn. Bhd.  100.00 2,977.78 8.73 3,163.58 6.85 2,267.75 6.05 
Tasco International (Hong Kong) Ltd. 100.00 1,803.43 5.29 2,002.09 4.33 1,684.68 4.49 

รวม 33,860.06 99.31 45,689.90 98.90 37,070.98 98.88 

2. กลุ่มธุรกจิเรือ 
 

          

บริษทั ทิปโกม้ำรีไทม ์จ  ำกดั 99.99 31.8 0.09 27.31 0.06 45.00 0.12 
บริษทั เดลตำ้ชิปป้ิง จ  ำกดั 99.99 66.49 0.20 131.09 0.28 433.78 1.16 
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สายผลติภัณฑ์ / กลุ่มธุรกจิ 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ของบริษทัฯ 

(%) 

2556 2557 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

บริษทั อลัฟ่ำมำรีไทม ์จ  ำกดั 99.99 68.39 0.20 138.58 0.30 259.87 0.69 
บริษทั บิทูเมนมำรีน จ ำกดั 99.99 302.36 0.89 246.34 0.53 209.17 0.56 
บริษทั ทำสโก ้ชิปป้ิง จ  ำกดั 99.99 352.06 1.03 357.57 0.77 340.94 0.91 
หกั รำยกำรระหวำ่งกนั 

 
(746.25) (2.19) (863.49) (1.87) (1,222.97) (3.26) 

รวม 74.85 0.22 37.4 0.08 65.79 0.18 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 33,934.91 99.53 45,727.30 98.98 37,136.77 99.06 

รำยไดอ่ื้นๆ 
 

159.25 0.47 472.91 1.02 355.53 0.94 

รวมรายได้ทั้งหมด 34,094.16 100.00 46,200.21 100.00 37,492.30 100.00 

หมายเหต:ุ ไม่รวมส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ผลติภัณฑ์และตลาดในประเทศไทย 

ผลิตภณัฑท่ี์กลุ่มบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตไดแ้ก่: 

•  ยางมะตอยเอซีหรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) มีสัดส่วนประมำณร้อยละ 75 ของยอดกำรขำยยำง
มะตอยทั้งหมดในปี 2558 ซ่ึงเป็นปริมำณกำรขำยท่ีสูงสุดในรอบ 10 ปี โดยกลุ่มบริษทัฯ กลัน่ยำงมะตอย  
เอซีจำกน ้ำมนัดิบชนิดหนกัและจดัซ้ือเพิ่มเติมจำกโรงกลัน่ยำงมะตอยทั้งในและต่ำงประเทศ 

•  ยางมะตอยน ้าหรือแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) เป็นกำรน ำยำงมะตอยเอซี น ้ ำ และสำรเคมีมำ
ผสมเป็นเน้ือเดียวกนั  ในปี 2558 บริษทัฯ ไดพ้ฒันำยำงมะตอยน ้ ำตวัใหม่ ช่ือ  อิมลัซิไฟล์แอสฟัลตไ์พร์ม 
(Emulsified Asphalt Prime) หรือ EAP โดย EAP นั้นถูกพฒันำข้ึนเพื่อแทนยำงมะตอยน ้ ำมนัหรือคตัแบก
แอสฟัลต ์ (Cutback  Asphalt)  ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบทำงส่ิงแวดลอ้มจำกกำรก่อสร้ำงถนน ดว้ยกำรน ำ
น ้ ำมนัก๊ำด (Kerosine) ออกจำกไพร์มโคท (prime coat) กลุ่มบริษทัฯ ไดท้  ำให้ผลิตภณัฑ์มีควำมเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มมำกยิ่งข้ึนดว้ยกำรลดมลพิษจำกกำรระเหยของน ้ ำมนัก๊ำดสู่บรรยำกำศ  ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ 
เป็นผูผ้ลิตรำยแรกในประเทศท่ีกรมทำงหลวงใหก้ำรรับรองผลิตภณัฑด์งักล่ำว 

•  ยางมะตอยน า้มันหรือคัตแบคแอสฟัลต์ (Cutback  Asphalt) เป็นกำรน ำยำงมะตอยมำผสมกบัสำรละลำยปิ
โตรเคมี (Petroleum Solvents) ใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนัซ่ึงจะเหมำะกบังำนไพร์มโคท (Prime Coat) ปัจจุบนัยำง
มะตอยชนิดน้ีไม่เป็นท่ีนิยมใชเ้พรำะตน้ทุนสูงและไม่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

•  ยางมะตอยชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ (Polymer Modified Asphalt Cement) เป็นยำงมะตอยเกรด
พิเศษ  ซ่ึงไดจ้ำกกำรผสมของสำรประเภท Polymer กบัยำงมะตอยเอซีให้เป็นเน้ือเดียวกนั ซ่ึงจะท ำให้มี
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คุณสมบติัท่ียืดหยุ่นมำกกว่ำยำงมะตอยทัว่ไป  ดว้ยคุณสมบติัท่ียืดหยุ่นดงักล่ำวท ำให้เม่ือน ำมำใช้ท ำผิว
ถนน ท ำผิวทำงวิ่งข้ึนลงสนำมบินแลว้ ท ำให้ถนนมีควำมแข็งแรง ทนทำนและอำยุกำรใชง้ำนท่ียำวนำน
กวำ่เม่ือเปรียบเทียบกบักำรใชย้ำงมะตอยทัว่ไป  นอกจำกน้ี ในปี 2557 บริษทัฯได้พฒันำกำรน ำเอำน ้ ำ
ยำงพำรำธรรมชำติเขม้ขน้มำผสมเขำ้ไปในยำงมะตอยเอซีหรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือท่ีกรมทำงหลวง
เรียกช่ืออย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ ยำงแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วยยำงพำรำธรรมชำติ ((Natural 
Rubber Modified Asphalt Cement หรือ พำรำเอซี (Para AC) ซ่ึงมีคุณสมบติัทำงวิศวกรรมท่ีดีกว่ำ
คุณสมบติัของยำงมะตอยเอซีธรรมดำ เช่น จุดอ่อนตวั (Softening Point) สูงข้ึน, กำรยืดหยุน่ตวั (Elastic 
Recovery) มำกข้ึน ควำมสำมำรถในกำรยึดเกำะตวั (Cohesion) และควำมแข็งแรง (Toughness and 
Tenacity) สูงข้ึน เป็นตน้ พำรำเอซี (Para AC) น ำไปใช้ท ำผิวทำงชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt 
Concrete) เหมำะส ำหรับกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซมและบูรณะผวิทำงท่ีมีปริมำณกำรจรำจรสูง สำมำรถรองรับ
กำรใชง้ำนไดดี้กวำ่ ผวิจรำจรมีควำมแขง็แรงและมีอำย-ุกำรใชง้ำนท่ีนำนกวำ่แอสฟัลตค์อนกรีตท่ีใชย้ำงมะ
ตอยเอซีทัว่ไป 

• มอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชัน (Modified Asphalt Emulsion) หรือพำรำแอสฟัลตอิ์มลัชนั (Natural Rubber 
Modified Asphalt Emulsion)  เป็นเทคโนโลยกีำรผลิตยำงมะตอยน ้ำท่ีใชน้ ้ ำยำงพำรำเขม้ขน้ผสม น ำไปใช้
ในงำนฉำบผิวทำงแบบพำรำสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal) เหมำะส ำหรับฉำบทบัรอยแตกและปรับสภำพ
บนผิวจรำจรท่ีล่ืนและไม่ปลอดภยัในกำรขบัข่ี กำรฉำบผิวดว้ยวิธีพำรำสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal) จะ
ช่วยท ำให้ผิวจรำจรหยำบมำกข้ึน มีควำมสำมำรถในกำรตำ้นทำนกำรล่ืนไถล (Skid Resistance) ท่ีสูงข้ึน 
ช่วยเพิ่มควำมฝืดและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรขบัข่ีท่ีปลอดภยัมำกข้ึน รวมถึงยงัสำมำรถเปิดกำรจรำจรได้
อยำ่งรวดเร็วภำยในเวลำเพียง 1 ชัว่โมง ในขณะท่ีกำรฉำบผิวทำงแบบสเลอร่ีซีล (Slurry Seal) เดิมท่ีใชย้ำง
มะตอยน ้ำทัว่ไป ใชเ้วลำนำนกวำ่ 4 ชัว่โมง  

•  ยางมะตอยชนิดผสมส าเร็จ (Premix) เป็นผลิตภณัฑ์ส ำเร็จรูปผสมเสร็จบรรจุถุงขำยและสำมำรถน ำไปใช้
งำนไดท้นัที ผลิตภณัฑน้ี์เป็นส่วนผสมระหวำ่งหินท่ีผำ่นกำรคดัขนำดกบัแอสฟัลตอิ์มลัชนั และสำรตวัเติม
ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษช่วยในกำรยึดเกำะ จึงท ำให้เหมำะส ำหรับน ำไปใชง้ำนในกำรซ่อมแซมหลุมและถนน
เล็ก ๆ 

•  Tipco Joint Sealer และ Tipco Joint Primer เป็นยำงมะตอย ผสมมวลสำรท่ีมีคุณสมบติัคงทนต่อสภำวะ
อำกำศร้อนจดัและเยน็จดัมีควำมยืดหยุ่นตวัสูงสำมำรถเกำะติดรอยต่อคอนกรีตไดอ้ย่ำงเหนียวแน่น ใช้
หยอดรอยต่อระหวำ่งช่วงถนนคอนกรีต เพื่อท ำหนำ้ท่ีประสำน (seal) รอยต่อคอนกรีต 
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ผลติภัณฑ์ทีก่ลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้จัดจ าหน่าย 

• ยำงมะตอยแอสฟัลตซี์เมนตท่ี์สั่งซ้ือจำกทั้งในและต่ำงประเทศ 

•  น ้ำมนัดีเซลหมุนเร็วและน ้ำมนัเตำท่ีสั่งซ้ือจำกโรงกลัน่น ้ำมนัและผูค้ำ้น ้ำมนั 

วตัถุดิบและการจัดหาวตัถุดิบ 

ยำงมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ ซ่ึงได้จำกกระบวนกำรกลั่นน ้ ำมนัดิบและ บริษัทฯ ใช้ยำงมะตอย
แอสฟัลตซี์เมนตเ์ป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิตยำงมะตอยน ้ ำ โพลิเมอร์โมดิฟำยด์แอสฟัลตแ์ละยำงมะตอยคตั
แบค ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯผลิตยำงมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์จำกโรงกลัน่ในประเทศมำเลเซีย  และสั่งซ้ือจำก
แหล่งวตัถุดิบหลำย ๆ แหล่งพร้อม ๆ กนั ทั้งจำกภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ ทั้งน้ีเพื่อเป็นกำรลด
ควำมเส่ียงในด้ำนกำรพึ่ งพิงแหล่งยำงมะตอยจำกแหล่งใดแหล่งหน่ึงเพียงแหล่งเดียว ตลอดจนเพื่อกำร
ควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบในกำรผลิตของบริษทัฯ นอกจำกน้ีบริษทัยงัสำมำรถรับมือกบัช่วงท่ีปริมำณควำม
ตอ้งกำรยำงมะตอยมีสูงได ้โดยกำรสั่งซ้ือยำงมะตอยจำก บริษทั SK Energy ซ่ึงเป็นพนัธมิตรทำงกำรคำ้และ
จำกผูค้ำ้ในทวปีอ่ืนๆ ไดเ้ป็นคร้ังครำว กระบวนกำรจดัหำวตัถุดิบดงักล่ำวยงัคงด ำเนินไปอยำ่งต่อเน่ือง 

วตัถุดิบการผลติอ่ืน 

สำรเคมีท่ีกลุ่มบริษทัฯ ใช้ในกำรผลิตยำงมะตอยน ้ ำและโพลิเมอร์โมดิฟำยด์แอสฟัลตน์ ำเขำ้มำจำก
ประเทศต่ำงๆ ประมำณร้อยละ 10 ของวตัถุดิบทั้งหมดท่ีใช้ ส่วนท่ีเหลือประมำณร้อยละ 90 จะสั่งซ้ือจำก
ผูผ้ลิตภำยในประเทศท่ีเช่ือถือไดท้ั้งในดำ้นคุณภำพสินคำ้  และควำมสำมำรถในกำรจดัส่งอยำ่งสม ่ำเสมอ 

สารเคมีดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

•  Solvent เป็นสำรเคมีท่ีรำคำจะแปรเปล่ียนไปตำมระดับรำคำน ้ ำมัน สำมำรถสั่ง ซ้ือจำกผู ้ผลิต
ภำยในประเทศและไม่มีปัญหำเร่ืองกำรขำดแคลน 

•  Emulsifiers เป็นสำรเคมีท่ีมีหลำยประเภท สำมำรถสั่งซ้ือทั้งจำกผูผ้ลิตต่ำงประเทศโดยผ่ำนตวัแทน
จ ำหน่ำย  หรือสั่งซ้ือภำยในประเทศในระดบัรำคำท่ีค่อนขำ้งคงท่ี 

การด าเนินงาน 

ตลาดภายในประเทศ 

ปริมำณควำมตอ้งกำรยำงมะตอยของตลำดภำยในประเทศในปี 2558 มีจ  ำนวนทั้งส้ิน 1,140,000 ตนั 
โดยแบ่งเป็นแอสฟัลต์ซีเมนต์  จ  ำนวน 930,000 ตนั และอีก 210,000 ตนั เป็นแอสฟัลต์อิมลัชนัและยำงมะ
ตอยชนิดอ่ืนๆ อำทิเช่น คตัแบคแอสฟัลต ์โพลิเมอร์โมดิฟำยด์แอสฟัลต์และแอสฟัลต์ซีเมนต์ผสมยำงพำรำ 
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โดยควำมตอ้งกำรยำงมะตอยจ ำนวน 1,140,000 ตนั นั้นคิดเป็นปริมำณท่ีสูงกวำ่ปีท่ีผำ่นมำถึงร้อยละ 41 และ
ยอดขำยยำงมะตอยของกลุ่มบริษทัฯก็เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 50 ในปี 2558   

โดยงบประมำณท่ีสูงข้ึนมำจำกงบประมำณกำรลงทุนสำธำรณูปโภคพื้นฐำน กำรลงทุนในพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษและงบกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบำลท่ีออกมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนโยบำยกำรสร้ำงถนนท่ีใช้
ยำงพำรำธรรมชำติเป็นส่วนผสมในยำงมะตอย 

ในฐำนะผูน้ ำดำ้นกำรผลิตยำงมะตอย กลุ่มบริษทัฯ ประสบควำมส ำเร็จเป็นอยำ่งสูงในกำรสร้ำงควำม
เช่ือมัน่ให้กบัลูกคำ้จำกคุณภำพสินคำ้ท่ียอดเยี่ยม  กำรน ำเสนอเทคโนโลยีและสินคำ้ใหม่สู่ตลำด  บริกำรท่ี
เหนือชั้น รวมถึงกำรส่งมอบสินคำ้ท่ีตรงต่อเวลำ ท ำให้กลุ่มบริษทัฯ ได้รับควำมไวว้ำงใจจำกหน่วยงำน
รำชกำร เช่น กรมทำงหลวง กรมทำงหลวงชนบทและกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น เป็นผูจ้ดั
จ  ำหน่ำยยำงมะตอยชนิดต่ำง ๆ รวมไปถึงยำงมะตอยผสมยำงพำรำธรรมชำติมำใชใ้นงำนก่อสร้ำง ซ่อมแซม
และบูรณะถนน 

โครงการส าคัญ ๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้น าเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ส าหรับงานก่อสร้างและบูรณะทาง ในปี 2558 มี
ดังต่อไปนี ้

• กำรฉำบผวิทำงแบบ Para Slurry Seal 

•  ทำงพิเศษบูรพำวถีิ (บำงนำ - ชลบุรี) 

•  ทำงพิเศษฉลองรัช (รำมอินทรำ - อำจณรงค)์ 

•  ทำงหลวงหมำยเลข 9 ตอน บำงพลี - พระประแดง 

เทคนิค Colored Asphalt 

•  โครงกำรปรับปรุงทำงเทำ้และทำงจกัรยำนถนนเลียบชำยฝ่ังทะเลอ่ำวไทยดำ้นตะวนัออก ทำงหลวงชนบท
สำย จบ. 4001 เฉลิมบูรพำชลทิต อ ำเภอท่ำใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 

• โครงกำรปรับปรุงก่อสร้ำงและปรับปรุงภูมิทศัน์ถนนเลียบชำยฝ่ังทะเลดำ้นอนัดำมนั ทำงหลวงชนบทสำย 
พง.5012 ตอนต่อเขตเทศบำลทำ้ยเหมือง - ชำยทะลทำ้ยเหมือง อ ำเภอทำ้ยเหมือง จงัหวดัพงังำ 

เทคนิค Premium Grade Asphalt 

• โครงกำรซ่อมแซมและบูรณะผวิทำงขบั ทำงวิง่ สนำมบินสุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
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• โครงกำรซ่อมบ ำรุงผิวทำงหลวงสำยหลกัด้วยยำงมะตอยชนิดโพลิเมอร์โมดิฟำยด์แอสฟัลต์ (Polymer 
Modified Asphalt Cement - PMA) ของกรมทำงหลวง อำทิเช่น ทำงหลวงหมำยเลข 32 ทำงหลวงสำยเอเซีย 
บำงปะอิน - ชยันำท 

• โครงกำรซ่อมบ ำรุงผวิทำงหลวงสำยหลกัดว้ยยำงมะตอยผสมยำงพำรำธรรมชำติหรือ Para AC อำทิเช่น ทำง
หลวงหมำยเลข 4 ตอน ท่ำแซะ - ชุมพร หมำยเลข  21 ตอน ชยับำดำล - บึงสำมพนั 

กลุ่มบริษทัฯ มีโรงงำนผลิตและคลงัเก็บยำงมะตอยท่ีตั้งอยูใ่นจุดศูนยก์ลำงของแต่ละภูมิภำค เช่น ท่ี
จงัหวดักรุงเทพมหำนคร นครรำชสีมำ ระยอง พิษณุโลกและสุรำษฏร์ธำนี เพื่อควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
อยำ่งทัว่ถึงและรองรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในทุกภูมิภำค กำรมีโรงงำนท่ีกระจำยไปทัว่ภูมิภำคเช่นน้ี ท ำให้
กลุ่มบริษทัฯ สำมำรถส่งสินคำ้ให้กบัลูกคำ้ในประเทศและประเทศเพื่อนบำ้นไดอ้ยำ่งสะดวกรวดเร็ว ดว้ยรถ
ขนส่งยำงมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ มำกกวำ่ 270 คนัอีกดว้ย กำรจดักำรดำ้นโลจิสติกส์ท่ีเป็นเลิศ มีส่วนส ำคญั
ท่ีท ำใหทิ้ปโกแ้อสฟัลท ์คงควำมเป็นผูน้ ำไวไ้ดใ้นตลำดในประเทศ 

ทีมขำยและกำรตลำดในประเทศของทิปโก้แอสฟัลท์รับผิดชอบดูแลลูกค้ำมำกกว่ำ 550 รำย 
ครอบคลุมทุกภูมิภำคทัว่ประเทศดว้ยประสบกำรณ์มำกกวำ่ 36 ปี ทีมพนกังำนขำยมีควำมช ำนำญและสำมำรถ
ให้ค  ำแนะน ำสินคำ้แก่ลูกคำ้ไดอ้ย่ำงดี  นอกจำกน้ีกลุ่มบริษทัฯ มีทีมเทคนิคบริกำรท่ีมีควำมช ำนำญทำงดำ้น
งำนทำง คอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหำให้ลูกคำ้ ณ จุดท่ีลูกคำ้ท ำงำน และประสำนงำนตรวจเช็คเคร่ืองจกัร 
เพื่อใหก้ำรท ำงำนของลูกคำ้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ  และน ำไปสู่ผลลพัธ์ท่ีดี กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดน้ ำวิธีกำร
บริหำรลูกคำ้สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management) มำใชศึ้กษำเพื่อให้ทรำบถึงควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้แต่ละกลุ่มได้อย่ำงถูกตอ้ง รวมถึงน ำมำวำงแผนกำรขำยและโปรแกรมกำรให้บริกำรท่ีตรงต่อควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้แต่ละกลุ่มอย่ำงแทจ้ริง ในกำรท่ีจะเสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้เพื่อให้บรรลุผล
ส ำเร็จตำมท่ีตอ้งกำรร่วมกนั 

ในปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ ไดติ้ดตั้งระบบ GPS และกลอ้งวงจรปิดกบัรถขนส่งทุกคนัของบริษทัฯ โดย
ขอ้มูลจะถูกเช่ือมต่อไปยงักรมกำรขนส่งทำงบกเพื่อควบคุมรถบรรทุกวตัถุอนัตรำยตำมกฎหมำย ซ่ึงเร่ิมมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนมกรำคม 2558 ท่ีตอ้งแสดงตวัตนของผูข้บัข่ีรถบรรทุกวตัถุอนัตรำย  รวมถึงกำรบ่งช้ีกำร
ใช้ควำมเร็วไม่เกินกว่ำท่ีก ำหนด เวลำกำรขบัข่ีและเวลำหยุดพกัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดเพื่อควำมปลอดภยั
ส่วนรวม นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้สริมควำมแข็งแกร่งและประสิทธิภำพของระบบกำรขนส่งโดยกำร
เปล่ียนหวัลำกรถบรรทุกยำงมะตอยใหม่จ  ำนวน 50 คนัในปี 2558 ท่ีมีควำมทนัสมยัและสมรรถนะสูงในกำร
ขนส่ง  โดยจะทะยอยเปล่ียนและเพิ่มหวัลำกรถอีก 50 คนัในปี 2559 ในกำรให้บริกำรท่ีครอบคลุมพื้นท่ีทัว่
ประเทศ  และให้ลูกคำ้ได้รับสินคำ้ถูกตอ้งครบจ ำนวนตรงตำมเวลำ เพื่อพฒันำกำรให้บริกำรไปสู่ควำมพึง
พอใจระดบัสูงสุดส ำหรับลูกคำ้ต่อไป 
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ตลาดต่างประเทศ 

ในปี 2557 ยอดขำยยำงมะตอยในต่ำงประเทศของกลุ่มบริษทัฯ มำกกวำ่ 1.7 ลำ้นตนั ซ่ึงแสดงให้เห็น
ถึงกำรด ำเนินงำนท่ีดีอีกปีหน่ึงของกลุ่มบริษทัฯ เป็นผลมำจำกปริมำณควำมตอ้งกำรยำงมะตอยท่ีเพิ่มข้ึนเป็น
อยำ่งมำกในตลำดส่งออกหลกัไดแ้ก่ อินโดนีเซีย จีน มำเลเซีย เวียดนำม และออสเตรเลีย รวมถึงยอดขำยท่ีมำ
จำกบริษทักิจกำรคำ้ร่วมระหวำ่งกลุ่มบริษทัฯและบริษทั SK Energy   

ในสภำวะท่ีภำครัฐบำลในทวีปเอเชียไดเ้พิ่มกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน ควำมส ำเร็จทั้งหมดท่ี
เกิดข้ึนของกลุ่มบริษทัฯ เป็นผลมำจำกกำรวำงกลยุทธ์กำรขำยท่ีดี รวมทั้งกำรมีเรือบรรทุกสินคำ้เพื่อขนส่ง
สินคำ้ไปยงัประเทศต่ำง ๆ และผลิตภณัฑ์ยำงมะตอยคุณภำพสูงจำกโรงกลัน่ในประเทศมำเลเซีย (KBC) โดย
ในปี 2558 KBC มีกำรด ำเนินงำนผลิตอยำ่งเตม็ประสิทธิภำพตลอดทั้งปีในกำรรองรับกำรเติบโตของยอดขำย     

กำรเป็นผูผ้ลิตยำงมะตอย Naphthenic ในภูมิภำคแต่เพียงผูเ้ดียว กลุ่มบริษทัฯประสบควำมส ำเร็จ
อย่ำงมำกในกำรน ำเสนอยำงมะตอยเกรดพิเศษเขำ้สู่ประเทศเวียดนำมและจีน และถือเป็นกำรปูทำงอย่ำง
แขง็แรงส ำหรับกำรเสนอยำงมะตอยชนิดน้ีไปในตลำดอ่ืน  

โดยกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงรักษำระดบักำรน ำเขำ้ยำงมะตอยจำกผูผ้ลิตยำงมะตอยอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นปัจจยั
ส ำคญัในกำรเติบโตยอดขำยในต่ำงประเทศ 

อินโดนีเซียซ่ึงถือวำ่เป็นประเทศส่งออกท่ีส ำคญัอีกประเทศหน่ึงของกลุ่มบริษทัฯ โดยในปี 2558 ท่ี
ผำ่นมำ ยอดส่งออกไปอินโดนีเซียเพิ่มสูงข้ึนถึง 40% โดยควำมตอ้งกำรหลกัมำจำกกำรปรับโครงสร้ำงกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนในประเทศ ประเทศอินโดนีเซียยงัคงเป็นตลำดส่งออกท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัฯ ในอีก 2-3 
ปีขำ้งหนำ้ 

เวียดนำมถือวำ่เป็นตลำดหลกัท่ีส ำคญัอีกตลำดหน่ึง โดยในปี 2558 ดว้ยกำรสนบัสนุนท่ีดีจำกลูกคำ้
เดิมรวมไปถึงลูกคำ้ใหม่ท ำให้เรำมียอดขำยในเวียดนำมในปีท่ีผ่ำนมำสูงเป็นประวติักำรณ์ และด้วยควำม
ตอ้งกำรยำงมะตอยในประเทศท่ีมีสูงถึง 900,000 ตนั ท ำใหก้ลุ่มบริษทัฯ สำมำรถเพิ่มยอดขำยไดอ้ยำ่งมำก อีก
ทั้งเน่ืองดว้ยกำรจดัหำสินคำ้และกำรขนส่งท่ีมีประสิทธิภำพมำกข้ึนจึงมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดท่ีเพิ่มข้ึน 

 ในส่วนของตลำดจีนมีกำรเติบโตมำกข้ึน เน่ืองจำกจีนมีกำรน ำเขำ้ยำงมะตอยสูงข้ึน ในช่วงคร่ึงปีแรก
กำรขำยเป็นไปตำมเป้ำ แมว้ำ่จะไดรั้บแรงกดดนัอยำ่งมำกทั้งในเร่ืองสภำพกำรแข่งขนัและก ำไร ขณะท่ีคร่ึงปี
หลงัตลำดจีนค่อนขำ้งเงียบเน่ืองมำจำกเศรษฐกิจในประเทศท่ีซบเซำลง ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัฯ 
ในประเทศจีนเม่ือเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2557 จะเห็นไดว้ำ่ค่อนขำ้งดีข้ึนไม่ว่ำจะเป็นในส่วนของ
ธุรกิจท่ีพฒันำมำกข้ึนและกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ กลุ่มบริษทัฯ โดยบริษทัลูกในจงัหวดักวำงตุง้สำมำรถ
สร้ำงยอดขำยสูงเป็น 5 เท่ำจำกยอดขำยในปี 2557  
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ในส่วนของตลำดออสเตรเลียท่ีมีกำรเติบโตมำกข้ึนในปีท่ีแลว้ โดยเฉพำะในเมืองควีนส์แลนด์หรือ
ทำงฝ่ังออสเตรเลียตะวนัตก บริษทัทิปโกย้งัคงเป็นหุน้ส่วนท่ีดีกบับริษทัโคลำสในออสเตรเลียและยงัคงรักษำ
ระดบัยอดขำยไวไ้ดอ้ยำ่งดีถึงแมว้ำ่จะมีกำรแข็งขนัท่ีสูงข้ึนจำกผูค้ำ้ต่ำงชำติรำยอ่ืน ตลำดออสเตรเลียยงัคงถือ
ไดว้ำ่เป็นตลำดท่ีส ำคญัอีกท่ีหน่ึงของกลุ่มบริษทัฯ 

ดำ้นกำรส่งออกไปยงัประเทศลำวและกลุ่มบริษทัในประเทศกมัพูชำ ปี 2558 ถือวำ่เป็นปีท่ีมียอดขำย
เติบโตสูงมำก เป็นผลมำจำกควำมตอ้งกำรท่ีสูงข้ึนและกำรลงทุนปรับปรุงโรงงำนของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งถงัเก็บ
ยำงมะตอย จุดขนส่งและรถขนส่งยำงมะตอย 

นอกเหนือจำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ กลุ่มบริษทัฯยงัมีกำรส่งออกยำงมะตอยไปยงัอีกหลำยประเทศไม่วำ่
จะเป็น มอริเชียส ฟิจิ หรือแมก้ระทั้งเกำะตำฮิติ 

ธุรกจิเรือ 

กลุ่มบริษทัเรือเป็นหน่วยงำนท่ีสนบัสนุนกำรเติบโตของกลุ่มบริษทัฯ ดว้ยกำรวำงกลยุทธ์ดำ้นในกำร
จดัส่งสินคำ้ทำงเรือท่ีชดัเจนและตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรดำ้นกำรขนส่งของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงบทบำท
ของเจำ้ของเรือ กำรด ำเนินงำน กำรบริหำรจดักำรเรือ ไปจนถึงกำรเช่ำเรือ   

ธุรกิจเรือของกลุ่ม บริหำรจดักำรโดย บริษทั ทิปโกม้ำรีไทม์ จ  ำกดั  โดยรับผิดชอบกำรด ำเนินงำน
ของเรือบรรทุกยำงมะตอยให้กบักลุ่มบริษทัฯ จ ำนวน 7 ล ำ นอกจำกน้ียงัรับจำ้งบริหำรและจดักำรงำนดำ้น
เทคนิคใหก้บัเรือขนส่งยำงมะตอยอ่ืนอีก 2 ล ำ  

ในปี เดือนมิถุนำยน 2558 บริษทัฯ ไดซ้ื้อเรือเพิ่มอีกหน่ึงล ำ ซ่ึงเป็นเรือมือสองท่ีต่อในประเทศญ่ีปุ่น 
ขนำดระวำง 1,600 ตนั  เรือล ำน้ีใชใ้นกำรขนส่งยำงมะตอยในประเทศไทยและกมัพูชำ นอกจำกนั้น บริษทัฯ 
มีควำมภูมิใจท่ีจะประกำศใหท้รำบวำ่ปีน้ี บริษทัฯไดท้  ำกำรเซ็นสัญญำกบับริษทั Hyundai Mipo Shipyard ใน
ประเทศเกำหลี เพื่อต่อเรือล ำใหม่เพิ่มอีกหน่ึงล ำ ขนำดระวำง 12,000 ตนั ซ่ึงจะท ำกำรส่งมอบในคร่ึงหลงัของ
ปี 2560 กำรซ้ือเรือล ำล่ำสุดน้ีช่วยเพิ่มควำมแข็งแกร่งให้กบับริษทัฯ ในกำรขนส่งสินคำ้ไปยงัจุดหมำยท่ีอยู่
ไกลข้ึน และรองรับกำรเช่ำและใหเ้ช่ำเรือระยะยำว  

ปี 2558 เป็นปีท่ีพิเศษส ำหรับกลุ่มบริษทัฯ และกลุ่มบริษทัเรือ มีกำรปล่อยให้เช่ำเรือ 3 ล ำแบบเช่ำ
เหมำล ำในระยะยำวและกำรปล่อยเช่ำเป็นเท่ียวระยะสั้น นอกจำกน้ียงัเช่ำเรือ Suezmaxes เพื่อจดัส่งน ้ ำมนัดิบ
ใหก้บัโรงกลัน่ของกลุ่มบริษทัฯ และท ำสัญญำระยะยำวกบัเจำ้ของเรือบรรทุกน ้ำมนัดิบรำยใหญ่ 
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เรือขนส่งยำงมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ มีขนำดบรรทุกรวม 26,750 ตนั ด ำเนินงำนโดยทีมงำนของ
กลุ่มบริษทัฯ ภำยใตร้ะบบกำรจดักำรท่ีไดม้ำตรฐำนระดบัสูง โดยมีตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนหลกั (KPIs) ตำม
แนวทำงกำรประเมินตนเองดำ้นกำรบริหำรจดักำรเรือบรรทุกสินคำ้ (Tanker Management Self-Assessment) 
กำรเช่ำเรือท ำใหมี้สัดส่วนกำรใชป้ระโยชน์ของเรือสูงในปี 2558 ซ่ึงสนบัสนุนให้เกิดกำรเติบโตของยอดขำย
ในเขตเอเชียแปซิฟิคเป็นอย่ำงมำก บริษทัฯก ำหนดสัดส่วนกำรเช่ำเรือจำกตลำดท่ีร้อยละ 30 ถึง 40 ซ่ึงจะท ำ
ใหบ้ริษทัฯ สำมำรถเปรียบเทียบประสิทธิภำะและศกัยภำพระหวำ่งเรือของบริษทัฯ กบัเรือนอกได ้ 

โรงกลัน่ยางมะตอยและการด าเนินการในมาเลเซีย 

โรงกลัน่ยำงมะตอยซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศมำเลเซีย Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. 
(“KBC”) ท ำผลงำนท่ีดีเยีย่มเช่นกนัในปี 2558 สอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัฯ  ในปี 2557 มี
กำรปรับปรุงโรงกลัน่ (de-bottlenecking project) KBC เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพก ำลงักำรกลัน่ท ำให้ สำมำรถ
รองรับควำมต้องกำรยำงมะตอยในตลำดท่ีสูงในปี 2558 ขอ้มูลจำกโรงกลัน่แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ      
de-bottlenecking project ช่วยเพิ่มก ำลงักลัน่น ้ ำมนัดิบให้กบั KBC ไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองถึง 30,000 บำร์เรลต่อวนั 
จำกเดิมท่ีเคยกลัน่ไดเ้พียง 25,000 บำร์เรลต่อวนั ในปี 2558 โรงกลัน่สำมำรถกลัน่น ้ ำมนัดิบปริมำณ 12.0 ลำ้น
บำร์เรล เทียบกบัปี 2557 ซ่ึงกลัน่ไดป้ริมำณ 10.8 ลำ้นบำร์เรล ผลิตยำงมะตอยคุณภำพสูงได ้1.58 ลำ้นตนั 
และผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใช่ยำงมะตอย 341,000 ตนั นอกจำกน้ียงัมีอีกหลำยโครงกำรท่ีแล้วเสร็จ ไม่ว่ำจะเป็น    
กำรติดตั้งเคร่ืองแลกเปล่ียนควำมร้อนส ำหรับลดอุณหภูมิของน ้ ำมนัเตำ (HVGO) ก่อนเก็บเขำ้ถงัจดัเก็บ และ
ติดตั้งหมอ้ตม้ไอน ้ำแรงดนัสูงตวัท่ีสำม มีกำรติดตั้งป๊ัมลมใหม่ท่ีมีก ำลงักำรสูบสูงข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรสูบยำงของเรือ โดยเฉพำะกำรสูบยำงชนิดท่ีเรียกว่ำ Bitumen Mix และส่ิงส ำคญัท่ีสุดคือกำรสร้ำงถงั
จดัเก็บน ้ ำมนัดิบ และถงัจดัเก็บยำงมะตอยใหม่ อย่ำงละ 2 ถัง ซ่ึงช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรจดัเก็บ
ผลิตภณัฑ์ทั้งสองชนิดไดม้ำกถึงร้อยละ 30 ถงัจดัเก็บทั้งสองชนิดช่วยเพิ่มควำมคล่องตวัให้กบัโรงกลัน่ และ
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรสินคำ้ในช่วงท่ีตลำดมีควำมผนัผวนไดดี้ยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกนั KBC 
ยงัคงมุ่งเน้นในเร่ืองควำมปลอดภยัอยู่เสมอ เป็นท่ีน่ำภูมิใจว่ำ KBC สำมำรถบรรลุเป้ำในกำรท ำงำนอย่ำง
ต่อเน่ือง เป็นระยะเวลำถึง 3 ลำ้นชัว่โมงท ำงำน โดยไม่มีกำรหยุดชะงกัอนัเป็นเหตุจำกกำรเกิดอุบติัเหตุหรือ
กำรบำดเจ็บ และเรำจะยงัคงรักษำและพฒันำกำรท ำงำนเช่นน้ีต่อไป นอกจำกน้ี KBC จะพยำยำมอย่ำง
ต่อเน่ืองในกำรปรับปรุงและบ ำรุงรักษำโรงกลัน่เพื่อให้มัน่ใจวำ่จะสำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองและ
น่ำเช่ือถือ   

   นอกเหนือไปจำกกิจกรรมดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม ทีมงำนของโรงกลัน่ KBC ยงัพยำยำมอยำ่ง
ต่อเน่ืองในกำรสร้ำงสัมพนัธภำพท่ีดียิ่งข้ึนกบัหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนในทอ้งถ่ินรวมถึงชุมชนท่ีอยู่
โดยรอบ ส่วนหน่ึงจำกกำรท ำกิจกรรมร่วมกนัหลำย ๆ กิจกรรม เช่น กิจกรรม CSR  
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ในปี 2558 ควำมตอ้งกำรยำงมะตอยในตลำดมำเลเซียยงัคงสม ่ำเสมอ  KBC มียอดขำยยำงมะตอยสูง
ถึง 177,000 ตนั บรรลุตำมเป้ำกำรขำยท่ีตั้งไวใ้นปีน้ี และรักษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำดท่ีมีไวไ้ดท้่ำมกลำงผูเ้ล่น
รำยใหญ่ในตลำดคือ ปิโตรนำสและเชลล์   KBC วำงต ำแหน่งตวัเองเป็นผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้ทำงเลือกให้กบัผูใ้ช้
ยำงมะตอยในมำเลเซีย รวมทั้งมุ่งเนน้ในคุณภำพและบริกำร ตลอดจนกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม    
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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
รุกโดยมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันำกำรบริหำรควำมเส่ียงในทุก ๆ ดำ้นของธุรกิจและสร้ำงวฒันธรรมในกำรตระหนกั
ถึงควำมเส่ียงภำยในองคก์ร 

ควำมทำ้ทำยของกำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์รท่ำมกลำงลกัษณะท่ีหลำกหลำยของธุรกิจของกลุ่ม
บริษทัฯ นบัตั้งแต่กำรกลัน่น ้ำมนัดิบและกำรขนส่งเพื่อขำยผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัและผลิตภณัฑ์ยำงมะตอยโดยกำร
ใช้แผนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญัซ่ึงครอบคลุมในแต่ละดำ้นของธุรกิจคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียงไดด้ ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ทั้งน้ีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงถูกก ำหนดข้ึนเพื่อ
รับประกนัวำ่ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกรำยปฏิบติัตำมหลกักำรบริหำรควำมเส่ียงดว้ยควำมรอบคอบ และพร้อม
ในกำรรับมือกบัทุกสภำวกำรณ์ท่ีอำจเกิดข้ึน 

หน้าที่และความรับผดิชอบ 

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
เส่ียงเก่ียวกบัควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกมุมมองของแต่ละหน่วยงำนและแนวทำงกำรป้องกนัแกไ้ขเป็น
ประจ ำทุกเดือน อีกทั้งยงัมีกำรจดักำรประชุมติดตำมผลกบัคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อตรวจสอบ
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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 ำหนดทิศทำงอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงินรวมถึงกำรลดควำมเส่ียงของ
รำคำสินคำ้ (Commodity Hedging) อตัรำแลกเปล่ียน อตัรำดอกเบ้ีย เครดิตและควำมเส่ียงทำงดำ้นสภำพคล่อง 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัฯ มีกำรทบทวนนโยบำยควำมเส่ียงทำงด้ำนสินเช่ือและโอกำสท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำง
สม ่ำเสมอ ซ่ึงรวมถึงกำรทบทวนและประเมินผลควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือกบัลูกคำ้กลุ่มบริษทัฯ มีขั้นตอน
กำรก ำหนดอ ำนำจอนุมติัอยำ่งชดัเจน ทั้งน้ีในปี 2558 กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือจำกกลุ่ม
ลูกคำ้ท่ีเป็นสำระส ำคญั เวน้แต่กำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีจำกหน่ึงในบริษทัลูกท่ีประเทศจีนท่ียงัไม่เป็นไปตำม
ควำมคำดหวงั ทำงกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงเดินหนำ้ท่ีจะเก็บเงินจำกลูกหน้ีต่อไปอีกทั้งยงัไดมี้กำรปรับปรุงนโยบำย
ควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ืออยำ่งสม ่ำเสมอ กลุ่มบริษทัฯ ใชบ้ริกำรจำกธนำคำรท่ีมีช่ือเสียงทั้งภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ เพื่อลดควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

ด ำเนินธุรกิจโดยใชว้งเงินสินเช่ือเพื่อกำรคำ้และสินเช่ือหมุนเวียนระยะสั้นท่ีไม่มีหลกัประกนั ท่ีมีกบั
ธนำคำรไทยและธนำคำรต่ำงชำติท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงมีวงเงินรวมกวำ่ 43,000 ลำ้นบำท หรือ 1,200 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐ จำกกำรท่ีรำคำน ้ ำมนัดิบอยู่ในระดบัต ่ำท ำให้กลุ่มบริษทัฯ มีควำมตอ้งกำรสินเช่ือส ำหรับน ้ ำมนัดิบ
นอ้ยลง นอกจำกนั้นกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนท่ีแข็งแกร่งส่งผลให้ควำมตอ้งกำรแหล่งเงินทุนระยะ
สั้นและควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องของกลุ่มบริษทัฯอยูใ่นระดบัต ่ำ 
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ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษทัฯ มีควำมเส่ียงดำ้นสกุลเงินต่ำงชำติ ซ่ึงเกิดข้ึนเน่ืองจำกกำรซ้ือวตัถุดิบและยอดขำยจำก
กำรส่งออกเป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ ควำมเส่ียงน้ีถูกบริหำรจดักำรดว้ยกำรมีเงินกูแ้ละเงินรับจำกกำรขำยใน
เงินสกุลเดียวกนั อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มบริษทัฯ มีสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยท่ีทรำบ ซ่ึงทั้งหมดมี
เวลำท่ีก ำหนดนอ้ยกวำ่ 6 เดือน 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัฯ ใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงิน Interest Rate Swap เพื่อเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยำวให้
เป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี และบริษทัยอ่ยยงัมีโอกำสท่ีจะเขำ้ท ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียอีกส ำหรับเงินกู้
ระยะยำวอ่ืนในอนำคต 

ความเส่ียงทีเ่กี่ยวข้องกบัการผนัผวนของราคาน า้มัน 

รำคำของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมลดลงอยำ่งมำกในปีท่ีผำ่นมำ สอดคลอ้งกบัรำคำน ้ ำมนัดิบท่ีลงมำอยู่
ในระดบั 36-37 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบำยประกนัควำมเส่ียงตำมสภำวะเพื่อรับมือกบั
ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน โดยกลุ่มบริษทัฯ มีกำรประเมินกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งระมดัระวงัในกำร
น ำเขำ้น ้ ำมนัดิบในแต่ละคร้ัง เพื่อป้องกนัควำมผนัผวนของมูลค่ำสินคำ้ทั้งน ้ ำมนัดิบและผลิตภณัฑ์ส ำเร็จรูป 
กำรใช ้ 4-Way Collar เป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงของตน้ทุนของน ้ ำมนัดิบท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีควำมเส่ียงของ
รำยไดข้องผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใช่ยำงมะตอยลดลงไดรั้บกำรป้องกนัจำกกำรขำย SWAP 

ความเส่ียงของแหล่งผลติน า้มันดิบหนัก 

กำรจัดส่งน ้ ำมันดิบภำยใต้สัญญำซ้ือขำยน ้ ำมันดิบระยะยำวย ังเป็นไปอย่ำงต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภำพ ซ่ึงท ำให้โรงกลั่นยำงมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ มีวตัถุดิบในกำรผลิตเพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรได้อย่ำงต่อเน่ือง นอกเหนือไปจำกนั้น กลุ่มบริษทัฯ มีกระจำยแหล่งอุปทำนน ้ ำมนัดิบโดยกำร
ประเมินเพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพำกำรน ำเขำ้น ้ำมนัดิบจำกแหล่งใดแหล่งหน่ึง 

กลุ่มบริษทัฯ มีกำรทดสอบน ้ ำมนัดิบจำกแหล่งใหม่ ซ่ึงคำดวำ่จะส ำเร็จใวงตน้ปี 2558 กลุ่มบริษทัฯ
ด ำเนินกำรศึกษำกำรพฒันำปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนของโรงกลัน่ เพื่อปรับปรุงเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
จดัเก็บกลัน่น ้ ำมนัดิบไดห้ลำยประเภทมำกข้ึน ผลิตสินคำ้ท่ีไดรั้บกำรยอมรับในเชิงพำณิชย์ เพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของตลำด 
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ความเส่ียงของโรงกลัน่ 

กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงใหค้วำมส ำคญัต่อกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกำรผลิตของโรงกลัน่
ยำงมะตอย KBC ใหค้วำมสพคผับกำรเร่ืองควำมปลอดภยัในกำรปฎิบติังำนเป็นอนัดบัหน่ึง โดยยกมำตรฐำน
อุปกรณ์ควำมปลอดภยัของโรงกลัน่ให้เป็นระดบัสำกล และดว้ยกำรมุ่งเน้นในกำรควบคุมและดูแลควำม
ปลอดภยัในกระบวนกำรท ำงำน ท ำใหโ้รงกลัน่ผำ่น 3 ลำ้นชัว่โมงกำรท ำงำนท่ีปรำศจำกกำรเกิดอุบติัเหตุท่ีท ำ
ใหเ้กิดกำรบำดเจบ็จนสูญเสียเวลำท ำงำน ในวนัท่ี 16 กนัยำยน 2558 

จำกกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองในช่วงปีท่ีผำ่นมำ ท ำให้ KBC สำมำรถด ำเนินกำรผลิตโดยมีเสถียรภำพ 
(reliability) ในปี 2559 KBC มี reliability อยูท่ี่ร้อยละมำกกวำ่ 98%  KBC ไดน้ ำระบบ Risk Based Inspection 
(RBI) มำใชเ้พื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่จำกทำง Department of Safety and Health ซ่ึงมีผลท ำให้มีกำรยืดเวลำกำร
เขำ้ตรวจสอบโรงกลัน่จำก 36 เดือนเป็น 72 เดือน โดยจะมีผลหลงัจำกส้ินปี 2561 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์ 

ควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบถือเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส ำคญัมำกกลุ่มบริษทัฯ มีควำมพยำยำมอย่ำง
ต่อเน่ืองท่ีจะลดควำมเส่ียงดำ้นน้ี โดยกำรรักษำสัมพนัธ์ระยะยำวท่ีดีกบัทุกโรงกลัน่ในทวีปเอเชียโดยกำร
ติดต่ออย่ำงสม ่ำเสมอ ปัจจุบนัน้ีควำมเส่ียงทำงดำ้นกำรจดัหำยำงแอสฟัลต์นั้นไดล้ดลงเพรำะกลุ่มบริษทัฯ 
สำมำรถจดัหำยำงแอสฟัลตซี์เมนตจ์ำกโรงกลัน่ยำงมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศมำเลเซีย ประกอบกบั
กำรขยำยเครือข่ำยพนัธมิตรส่งเสริมให้กลุ่มบริษทัฯ สำมำรถจดัซ้ือจำกแหล่งวตัถุดิบใหม่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและในรำคำเหมำะสม 

ความเส่ียงของตลาดภายในประเทศ 

ควำมตอ้งกำรยำงมะตอยในประเทศข้ึนอยูก่บังบประมำณและนโยบำยของรัฐบำลเป็นส ำคญั ดงันั้น 
ควำมมีเสถียรภำพของรัฐบำลจึงมีบทบำทส ำคัญกับควำมต้องกำรของตลำดยำงมะตอยของตลำด
ภำยในประเทศ ในปี 2558  รัฐบำลอนุมติักรอบวงเงินงบประมำณประจ ำปีจ ำนวน 147,000 ลำ้นบำทส ำหรับ
งำนก่อสร้ำงและซ่อมสร้ำงถนน กำรประมูลงำนและทยอยเซ็นสัญญำจำ้งตั้งแต่ปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2557  
ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมตอ้งกำรใชผ้ลิตภณัฑย์ำงมะตอยในปริมำณท่ีสูงอยำ่งต่อเน่ืองตั้งแต่ไตรมำสท่ี 4 ของปี 2557 
รวมถึงในปี 2558 เป็นส่วนใหญ่ รัฐบำลไดเ้ร่งรัดให้มีกำรเซ็นสัญญำซ่ึงมีผลในประมำณไตรมำส 3  รวมทั้ง
ไดมี้กำรอนุมติังบกระตุน้เศรษฐเพิ่มเติมกิจระยะท่ี 2 ส ำหรับกำรซ่อมและสร้ำงถนนทัว่ประเทศวงเงิน 40,000 
ลำ้นบำท ในช่วงตน้ไตรมำส 2 ของปี 2558 โดยงบเพิ่มเติมน้ีไดเ้บิกจ่ำยในช่วงปลำยปี 2558 และไตรมำส 1 
ของปี 2559  ซ่ึงช่วยเพิ่มควำมตอ้งกำรยำงมะตอยในช่วงดงักล่ำว 

 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 

 

34 
 

ความเส่ียงด้านตลาดต่างประเทศ 

ในปี 2558 ควำมตอ้งกำรผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัฯ ในตลำดต่ำงประเทศไดข้ยำยตวัข้ึนอยำ่งมำก 
ควำมตอ้งกำรยำงมะตอยยงัแข็งแกร่งในช่วงปีท่ีผำ่นมำถึงแมว้่ำจะมีช่วงท่ีเงียบเหงำระหวำ่งเทศกำลตรุษจีน 
ท่ำมกลำงควำมตอ้งกำรท่ีสูงข้ึน ท ำให้เกิดควำมเส่ียงดำ้นกำรจดัส่งสินคำ้ในช่วงตน้ปี กลุ่มบริษทัฯบริหำร
ควำมเส่ียงโดยสร้ำงควำมเขำ้ใจกบัลูกคำ้ เตรียมควำมพร้อมดำ้นวตัถุดิบ และกำรท ำสัญญำเช่ำเรือระยะยำว ท ำ
ใหก้ลุ่มบริษทัฯ สำมำรถท ำสัญญำขำยระยะเวลำ 3 ถึง 6 เดือนกบัทำงลูกคำ้ และสำมำรถจดัส่งยำงมะตอยได้
ตำมควำมตอ้งกำร 

ความเส่ียงเกีย่วกบัเรือขนส่ง 

กลุ่มบริษทัฯ มีเรือขนส่งยำงมะตอยทั้งหมด 7 ล ำ กลุ่มบริษทัฯ มีเรือต่อท่ีอยูใ่นระหวำ่งต่อเรือขนำด
ระวำง 12,000 ตนั จำกอู่ต่อเรือ Hyunday Mipo ประเทศ เกำหลีใต ้ 

กลุ่มบริษทัฯ ไดใ้หค้วำมระมดัระวงัในกำรเดินเรือเพื่อไม่ให้เกิดอุบติัเหตุรวมถึงกำรบำดเจ็บและกำร
ร่ัวไหลของน ้ ำมนัลงสู่ทะเล ทั้งน้ีเรือขนส่งยำงมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บควำมคุม้ครองควำมเส่ียง
ชั้นหน่ึงเพื่อป้องกนัสินทรัพยจ์ำกควำมเสียหำยและกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบุคคลท่ีสำม 

ควำมทำ้ทำยท่ีใหญ่ท่ีสุดในธุรกิจน้ี คือ กำรขำดแคลนบุคลำกรท่ีไดรั้บกำรฝึกอบรมอย่ำงดี กลุ่ม
บริษทัฯ ไดพ้ยำยำมอยำ่งมำกท่ีจะฝึกอบรมและเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรให้เผชิญหนำ้กบัควำมทำ้ทำยของ
อุตสำหกรรมไดเ้ป็นอยำ่งดี 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1  สินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558    

  ประเภททรัพย์สิน  
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

 กรรมสิทธ์ิ  ภาระผูกพนั 
(ล้านบาท) 

ท่ีดิน  ประกอบดว้ย :                      460.79      
  บริษัท ทปิโก้ แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน)       

   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 70.11  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงำนพระประแดง      

    เน้ือท่ี 13 ไร่ 2 งำน 14 ตำรำงวำ 143.76  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงำนสุรำษฎร์ธำนี (พนุพิน)      

    เน้ือท่ี 32 ไร่ 2 งำน 50 ตำรำงวำ 14.50  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงำนสุรำษฎร์ธำนี (ท่ำทอง)      

    เน้ือท่ี 48 ไร่ 1 งำน 78.4 ตำรำงวำ 51.54  TPA  ไม่มี 

     
บริษัท ไทยบิทูเมน จ ากดั 
           เน้ือท่ี 390 ไร่ 1 งำน 63.30 ตำรำงวำ   129.32 TBC ไม่มี 

    ส ำนกังำนใหญ่- เรยโ์คล แอสฟัลท ์ 5.50  RAYCOL  ไม่มี 

  ค่ำพฒันำท่ีดิน 69.04   เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

  อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 200.43  เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

  เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 2,772.25  เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

  
เคร่ืองตกแต่งเคร่ืองใชส้ ำนกังำนและ
ยำนพำหนะ 189.76  เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

  เรือเดินทะเล 1,920.90  เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

  รวม   5,613.17  เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 
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ประเภททรัพย์สิน  
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

 กรรมสิทธ์ิ  ภาระผูกพนั 
(ล้านบาท) 

  ทรัพยสิ์นระหวำ่งก่อสร้ำง 1,661.95  เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

  รวม ทีด่นิ อาคารและอุปกรกณ์ (สุทธิ) 7,275.12  เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

 

สัญญาด าเนินการอ่ืน  

สัญญาเช่าอาคารส านักงานใหญ่   

บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำอำคำรและบริกำร จำกบริษทั ถนอมวงศบ์ริกำร จ ำกดั เพื่อใชเ้ป็นส ำนกังำน
ใหญ่ของบริษทัฯ โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 2.5 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 ถึงวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2558 
และไดท้  ำสัญญำเช่ำอำคำรและบริกำรกบับริษทั ทิปโกท้ำวเวอร์ จ  ำกดั ก ำหนดระยะเวลำ 0.5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 
2 มิถุนำยน 2558 ถึง 31 ธนัวำคม 2558 ในรำคำค่ำเช่ำและบริกำร ตำรำงเมตรละ 600 บำทต่อเดือน พื้นท่ีเช่ำ
รวม 2,484.85 ตำรำงเมตร  

สัญญาเช่าพืน้ที ่   

 บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารทิปโก้ทาวเวอร์ กบับริษทั ถนอมวงศ์บริกำร 
จ ำกดั  เพื่อใช้เก็บเอกสำร  พื้นท่ีประมำณ  69.00 ตำรำงเมตร  อำยุสัญญำ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกรำคม 2556 ถึง 31 ธนัวำคม 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 

31,541,354 นโยบำยตดัจ ำหน่ำยโดยใชเ้กณฑเ์ส้นตรงดว้ยระยะเวลำ 5 ปี 

สิทธิกำรเช่ำ 399,247,638 -  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 ได้เขำ้ท ำสัญญำเช่ำ
ท่ีดินสองแห่งเป็นระยะเวลำ 50 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2598 และ 
2606 ตำมล ำดบั และไดจ่้ำยค่ำเช่ำล่วงหนำ้เป็นจ ำนวนเงินรวม 
30.5 ลำ้นริงกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 

 

38 
 

ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ  
1. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญับำง
ประกำรสำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

                                                                                กำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิตำม
จ ำนวนท่ีก ำหนดเป็นเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ี 

บริษัท บิทูเมน มารีน จ ากดั  
กำรขนส่งมวลชนและสินคำ้ขนำดใหญ่ 15 มิถุนำยน 2558 

บริษัท ทาสโก้ ชิปป้ิง จ ากดั  
กำรขนส่งมวลชนและสินคำ้ขนำดใหญ่ 24 พฤษภำคม 2554 

19 ธนัวำคม 2555 
บริษัท อลัฟ่า มารีไทม์ จ ากดั  
กำรขนส่งมวลชนและสินคำ้ขนำดใหญ่ 28 มิถุนำยน 2554 

9 ตุลำคม 2557 

 นอกจำกน้ี Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd ไดรั้บสิทธิลดหย่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน
ประเทศมำเลเซียจำกจ ำนวนเงินลงทุนตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด 

2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับกจิการพาณชิย์นาวี 

 บริษทัย่อยสองแห่งคือ บริษทั เดลต้ำ ชิปป้ิง จ  ำกัด และบริษทั บิทูเมน มำรีน จ ำกัด ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทำงดำ้นภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย ตำมค ำสั่งกรมสรรพำกรท่ี ป. 110/2545 เน่ืองจำกเป็นผูป้ระกอบกิจกำร
ใหบ้ริกำรรับจดักำรขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศโดยเรือเดินทะเล โดยหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยส ำหรับรำยไดจ้ำกกำร
ขนส่งในอตัรำร้อยละ 1 ของรำยได ้นอกจำกนั้นบริษทัย่อยดงักล่ำวยงัไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับรำยได้
จำกกำรขนส่งสินคำ้ทำงทะเลระหวำ่งประเทศตำมประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเก่ียวกบัภำษีเงินได ้ฉบบัท่ี 72 
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ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ  

ข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 

 เน่ืองจำกกลุ่มผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์หลักของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
จ ำหน่ำยใหก้ลุ่มผูรั้บเหมำซ่ึงไดรั้บประมูลงำนจำกภำครัฐ ดงันั้นผลิตภณัฑข์องบริษทัฯจะตอ้งไดรั้บกำรรับรอง
มำตรฐำนผลิตภณัฑ ์ ดงัน้ี   

1. ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯตอ้งไดรั้บอนุญำตให้แสดงเคร่ืองหมำยมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรม 

2. บริษทัฯตอ้งไดรั้บกำรรับรองระบบงำนคุณภำพ มอก. 9001  

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจใน
กำร   ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วำ่จะไม่มีควำมเสียหำยเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณ
กำรหน้ีสินดงักล่ำว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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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 
E-mail: info@tipcoasphalt.com 
เวปไซต:์ www.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 

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 

โรงงำนระยอง  เลขท่ี 93 หมู่ท่ี 5 ต ำบลมะขำมคู่ ก่ิงอ ำเภอนิคมพฒันำ  
(บริษทัยอ่ย)   จงัหวดัระยอง 21180 

โทรศพัท ์+66 3889 3641-5 
โทรสำร +66 3889 3640 

คลงัน า้มันและคลงัยางมะตอย 

โรงงำนพระประแดง เลขท่ี 61 หมู่ท่ี 5 ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลบำงจำก อ ำเภอพระประแดง  
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10130 
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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 

นิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 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 

ท่ีตั้งโรงงำนท่ำทอง  123 หมู่ท่ี 3 ถนนสุรำษฎร์ธำนี-กำญจนดิษฐ์ 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 
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จ ำนวนหุ้นสำมญั  1,500,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   150 ลำ้นบำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 99.99 

บริษัท เดลต้า ชิปป้ิง จ ากดั 

ประเภทกิจกำร   เรือขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้ 
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 
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 99.99 
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บริษัท ทาสโก้ ชิปป้ิง จ ากดั 

ประเภทกิจกำร   เรือขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้ 
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 
โทรสำร +66 3889 3640 

จ ำนวนหุ้นสำมญั  8,818,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   111 ลำ้นบำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 79.44 

บริษัทย่อยในต่างประเทศ 

AD Shipping Pte. Ltd. 

ประเภทกิจกำร   ขนส่งยำงมะตอยทำงเรือ 
ท่ีตั้งส ำนกังำน   300 Beach Road #26-07, The Concourse, Singapore 199555 

โทรศพัท ์+65-62249808 
โทรสำร +65-62249228 

ทุนจดทะเบียน   SGD 7,125,000 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 100 
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Reta Link Pte Ltd. 
ประเภทกิจกำร   ขนส่งยำงมะตอยทำงเรือ 
ท่ีตั้งส ำนกังำน   300 Beach Road #26-07, The Concourse, Singapore 199555 

โทรศพัท ์+65-62249808 
โทรสำร +65-62249228 

ทุนจดทะเบียน   SGD 50,000 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 100 

TASCO International (Hong Kong) Ltd. 
ประเภทกิจกำร   กิจกำรลงทุนในประเทศจีน 
ท่ีตั้งส ำนกังำน   Room 1 A, 1st Floor, 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 โดยบริษทัฯ ร้อยละ 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 
E-mail: 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 โดยบริษทัฯ ร้อยละ 26.06โดยบริษทั ไทยบิทูเมน 

จ ำกดั ร้อยละ 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 
มือถือ +855 1273 9988 โทรศพัท:์ +855 2399 7991 
โทรสำร: +855 2399 7992 
E-mail: tac@tipcoasphalt.com 

ทุนจดทะเบียน   20 ลำ้นเรียว 
สัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 100 

Highway Resource Pte. Ltd. 
ประเภทกิจกำร   ผลิตและจ ำหน่ำยยำงมะตอย 
ท่ีตั้งส ำนกังำน   300 Beach Road #26-07, The Concourse, Singapore 199555 

โทรศพัท ์+65-62249808 
โทรสำร +65-62249228 

ทุนจดทะเบียน   SGD 4,780,000 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 100 

PT Asphalt BangunSarana 
ประเภทกิจกำร  Distributor of asphalt products, PMB, and Emulsion to the Road constructor in 

Indonesia 
ท่ีตั้งส ำนกังำน  Head Office Gedung Graha Pratama, 19th Floor, Jl. Mt. HaryonoKav. 15, Jakarta 

12810, Indonesia 
โทรศพัท ์+62-2183709516 
โทรสำร +62-2183709517 
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เวปไซต ์: www.pt-abs.co.id/ 
ทุนจดทะเบียน   Indonesia 58,450,080,000 Rupiah 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 100 บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.98 และนำย Ilham Mardanis ถือหุน้          

ร้อยละ 0.02 
ข้อมูลบริษัทร่วม 

Colasie Co., Ltd. 
ประเภทกิจกำร  กิจกำรลงทุนซ่ึงลงทุนในธุรกิจยำงมะตอยน ้ำและยำงมะตอยชนิด Polymer 

Modified Asphalt ในประเทศอิน เดีย 
ท่ีตั้งส ำนกังำน   7, Place Rene Clair F-92653 Boulogne- Billancourt France Cedex 
ทุนจดทะเบียน   1 ลำ้นยโูร 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 40 

ข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ TASCO (จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - SET) 
เลขทะเบียนบริษทั  0107535000044 
จ ำนวนหุ้นสำมญั  1,543,850,070 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   1,578,735,570 บำท 
ทุนเรียกช ำระ   1,543,850,070 บำท 
เวบ็ไซต ์  www.tipcoasphalt.com 

บุคคลอ้างองิ 

นำยทะเบียนหุน้   บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขำ้งสถำนทูตจีน) 
เลขท่ี 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์+66 2009 9388  
โทรสำร +66 2009 9476 

ผูส้อบบญัชี   นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3930 และ / หรือ 
นำงสำวศิรำภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 3844 และ / หรือ 
นำงสำวสุพรรณี ตริยำนนัทก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 4498 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
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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 

ท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย  นำยปรมะ เสำวภำ 
บริษทั รำจำ แอนด์ ทำนน ์(ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
937 อำคำรเพรสซิเดน้ทท์ำวเวอร์ ชั้น 12 
Units 12A - 12F ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์+66 2656 1991  
โทรสำร +66 2656 0833 

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

ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน  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  
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์+66 2652 7858-65 โทรสำร+66 2652 7867 

ท่ีปรึกษำหรือผูจ้ดักำร 
ภำยใตส้ัญญำกำรจดักำร  ไม่มี 

ผูล้งทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทฯ  เพิ่มเติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี          
(แบบ 56-1) ของบริษทัฯ ท่ีแสดงไวใ้น www.sec.or.th หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.tipcoasphalt.com 

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

กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

  บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,578.74 ลา้นบาท ทุนช าระแลว้ 1,543.85 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
1,543,850,070 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  

7.2 ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

ล าดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ % 
1. BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD - FOR COLAS 490,731,040 31.786 
2. บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ากดั (มหาชน) 369,881,660 23.958 
3. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 200,090,385 12.960 
4. ตระกลูทรัพยส์าคร 121,914,820 7.897 
5. AIA Company Limited-APEX 30,000,000 1.943 
6. นายววิฒัน์  โกวทิยโ์สภณ 16,540,300 1.071 
7. AIA Company Limited-TIGER  14,500,160 0.939 
8. HSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT A 13,529,165 0.876 
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 12,360,100 0.801 
10. น.ส. ธนิดา  แสงธนนิรมิต 11,700,000 0.758 
11. อ่ืน ๆ 262,602,440 17.009 

 รวม 1,543,850,070 100.000 

7.3 กำรออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

1) เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (TASCO-W3) ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือได้จ  านวน 
15,254,766 หน่วย 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
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ต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น (Dilution Effect) 9.09% ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิของ
บริษทัฯไดม้าใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคงเหลือ 15,253,916 หน่วย และหุ้นสามญัรองรับการ
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมคงเหลือ 15,254,361 หุน้ 

2) เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 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 0.78% 

3) เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 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 0.78% 

4) ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 วนัศุกร์ท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2556 มีมติอนุมติัโครงการ
ค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว งวดท่ี 3 (ESOP-W3) ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ
ท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังาน (ไดแ้ก่ พนกังานระดบั Key managers และ พนกังานท่ีมี
ศกัยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย จ านวนไม่เกิน 75 ราย โดยออก
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ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1,200,000 หน่วย จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของจ านวนหุ้นท่ีเรียกช าระแล้ว
ทั้งหมดของบริษทัฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนได ้1 หุ้น ราคาใชสิ้ทธิ 53.06 บาทต่อหุ้น อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปีนบัจาก
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เง่ือนไขการใชสิ้ทธิผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดห้ลงัจากปีท่ี 3 นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของ
หุ้น (Price Dilution) เน่ืองจากราคาใช้สิทธิ (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-W4) ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ
ท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังาน (ไดแ้ก่ พนกังานระดบั Key managers และ พนกังานท่ีมี
ศกัยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ านวนไม่เกิน 60 ราย โดยออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1,200,000 หน่วย จ านวนหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
1,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของจ านวนหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนได ้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% 

6) ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 วนัองัคารท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558 มีมติอนุมติัโครงการ
ค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว งวดท่ี 5 (ESOP-W5) ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ
ท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังาน (ไดแ้ก่ พนกังานระดบั Key managers และ พนกังานท่ีมี
ศกัยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ านวนไม่เกิน 60 ราย โดยออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 12,000,000 หน่วย จ านวนหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของจ านวนหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนได ้ 1 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ 8.57 บาทต่อหุ้น อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปีนบัจาก
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เง่ือนไขการใชสิ้ทธิผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดห้ลงัจากปีท่ี 3 นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของ
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หุน้ (Price Dilution) เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เท่ากบั 0.78% 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2558 ประชุมเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ให้เป็นมูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซ่ึงส่งผลให้อตัราและราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ ท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังาน (ESOP) เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ ราคาใชสิ้ทธิเดิม 

(บาทต่อหุน้) 
ราคาใชสิ้ทธิใหม่ 
(บาทต่อหุน้) 

อตัราการใชสิ้ทธิเดิม
(สิทธิต่อหุน้) 

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่
(สิทธิต่อหุน้) 

ESOP-W1 62.19 6.219 1:1 1:10 
ESOP-W2 49.13 4.913 1:1 1:10 
ESOP-W3 53.06 5.306 1:1 1:10 
ESOP-W4 49.41 4.941 1:1 1:10 

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล   

 นโยบำยกำรจ่ำยปันผล 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการในแต่ละงวดบญัชี ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบักระแสเงินสด แผนการลงทุน
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เง่ือนไข และขอ้ก าหนดในสัญญาต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ผกูพนัอยู ่

รายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุน้) ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมามีดงัน้ี  

หน่วย: บำท 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ปันผล/หุน้ - 0.125 - 0.1 0.2 0.91/ 

2553 – 2557 ตวัเลขปรับตามมูลค่าท่ีตราไวท่ี้ 1 บาท ต่อหุ้น  
1/ รวมปันผลประจ าปีท่ี 0.4 บาทต่อหุ้น ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 
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8.  โครงสร้ำงกำรจัดกำร  
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8.1 คณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษทั บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 15 
ท่าน ดงัน้ี 

1. นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร   ประธานกรรมการ 
2. นายจา๊คส์ ปาสตอร์    รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร 
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. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม   กรรมการอิสระ 
12. นายจา๊คส์ มาร์แชล   กรรมการบริหาร 
13. นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร   กรรมการบริหาร 
14. นายสมจิตต ์เศรษฐิน    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/กรรมการบริหาร 
15. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์   กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการบริหาร 

กรรมการทีม่ีอ ำนาจลงนามผูกพนับริษัท  

ช่ือและจ านวนกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหน่ึงของ
กรรมการกลุ่มท่ีหน่ึง และกรรมการคนใดคนหน่ึงของกรรมการกลุ่มท่ีสอง ลงลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั กรรมการกลุ่มท่ีหน่ึง ได้แก่ นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นาย
จา๊คส์ ลีออสท ์และนายจา๊คส์ มาร์แชล กรรมการกลุ่มท่ีสอง ไดแ้ก่ นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร นายสมจิตต ์
เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร และนายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ 

องค์ประกอบและกำรแต่งตั้ง   

1. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่สิบคนและไม่เกินกวา่สิบห้าคน 
และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร
ไทย 
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2. ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

3. คณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหน่ึง
เป็นรองประธานกรรมการ โดยรองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบับริษทัซ่ึงประธาน
กรรมการมอบหมาย  

4. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยก
บทบาทและความรับผดิชอบอยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน 

5. การแต่งตั้ งกรรมการบริษัทต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจน และจะต้องเป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท  

ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผูท้  าการกลั่นกรองและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ทั้งน้ี คุณสมบติัท่ีพึง
ประสงคข์องกรรมการบริษทัมีดงัน้ี   

1. มีความน่าเช่ือถือและความรับผดิชอบ  

2. เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจด้านการเงิน หรือการพาณิชยกรรม หรือการอุตสาหกรรม และมี
ทกัษะ/ความสามารถในดา้นความเขา้ใจกลยทุธ์องคก์รและก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน  

3. เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการบริหารจดัการองคก์ร 

4. มีมนุษยสัมพนัธ์ดี และมีทกัษะในการส่ือความท่ีดี 

5. ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535  

6. กรรมการอิสระมีคุณสมบติัตามท่ีได้ระบุไวใ้นนิยามกรรมการตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละค านิยามของบริษทั  

กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั โดยท่ีไม่ไดส่้งผล
กระทบต่อการปฎิบติัหนา้ท่ีของการด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทั 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริษัท  

1. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม
เป็นอตัราถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้ 

2. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 เข้า เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน 

มติของคณะกรรมการจากขอ้ความดา้นบนตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

3. ประธานกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

4. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

4.1 ตาย 

4.2 ลาออก 

4.3 ขาดคุณสมบติั มีลกัษณะตอ้งหา้มกฎหมาย  

4.4 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

4.5 ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

5. เกษียณอายเุม่ืออายคุรบ 75 ปีบริบูรณ์  

6. กรรมการยงัคงมีสภาพเป็นกรรมการหลงัจากปีท่ีอายุ ครบ 75 ปี จนครบก าหนดตามวาระ (3 ปี) 
ของการด ารงต าแหน่งกรรมการ  

7. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ี
ใบลาออกไปถึงบริษทั 
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หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ยึดมัน่ในการปฏิบติั
หน้าท่ีและรับผิดชอบในการดูแลการบริหารจดัการของบริษทัฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อ
หุ้น (Fiduciary Duty) ซ่ึงในการปฏิบติัตาม Fiduciary Duty นั้น กรรมการแต่ละท่านยึดมัน่และด ารงตนใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  

1. การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบระมดัระวงั (Duty of Care)  
2. การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น (Duty 

of Loyalty)  
3. การปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

(Duty of Obedience) 
4. การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัต่อเหตุการณ์ (Duty of 

Disclosure) 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั จะก าหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบายกลยุทธ์ อ่ืน ๆ 

และประเมินผลงานโดยเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัและงบประมาณ  

หนา้ท่ีความรับผดิชอบหลกัของคณะกรรมการบริษทัการพิจารณา คือการใชดุ้ลยพินิจทางธุรกิจบน
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของบริษทั คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีควบคุมให้
กรรมการปฎิบติัหนา้ท่ีโดยไม่ขดักบักฎหมายและขอ้บงัคบัก าหนดไว ้

 นอกเหนือไปจากนั้น คณะกรรมการบริษทัจะตอ้ง 

1. ก าหนด พิจารณา อนุมติั และทบทวน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ คุณค่าองคก์ร นโยบาย แผนระยะยาว
และกลยทุธ์ อยา่งสม ่าเสมอ 

2. ทบทวน พิจารณาและอนุมติั งบประมาณและประมาณการทางการเงิน รวมถึงการจดัสรร
ทรัพยากรและงบประมาณการลงทุน 

3. ทบทวนฐานะการเงินของบริษทัและผลประกอบการของบริษทัและปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้ มี
ความเหมาะสมต่อสภาพการณ์อยา่งสม ่าเสมอ 

4. ทบทวน พิจารณาและอนุมติั โครงสร้างองค์กร หน้าท่ีของผูบ้ริหารระดบัสูงและแผนการสืบ
ทอดก าลงัคน 

5. ทบทวน พิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม 

6. ปฎิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ และติดตามผล 
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7. ทบทวนและประเมินถึงความมีประสิทธิภาพของนโยบายบริษทัและขั้นตอนการปฎิบติังาน 
บนพื้นฐานของระบบควบคุมภายใน การประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง   

8. ทบทวนนโยบายบริษทัและความคืบหนา้ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

9. จดัให้มีการประเมินตนเองประจ าปีของคณะกรรมการ รวมถึงน าผลลพัธ์ท่ีได้มาประชุมใน
คณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการพฒันา 

10. ทบทวนผลปฎิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และอนุมติัค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัเห็นสมควร 

11. ทบทวน 1) ประเด็นขอ้พิพาทหลกัของบริษทั 2) การเปล่ียนแปลงทางกฎหมายท่ีกระทบกบั
บริษทั และ 3) การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

12. ปฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามมติคณะกรรมการและมติการประชุมผูถื้อหุน้ 

หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของประธำนกรรมกำร 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามตารางการประชุมท่ีได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า หรือ
ด าเนินการอ่ืนใดตามความจ าเป็น 

2. เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

3. เสริมสร้างมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการบริษทั 

4. เป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้
และสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับริษทั  

5. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบั 

หน้ำที่และควำมรับผดิชอบของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทั
เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคน์โยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั กฎหมาย พ.ร.บ. 
บริษทัมหาชน และพ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2. น าเสนอแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมติั 

3. มีอ านาจในการอนุมติัตามผงัอ านาจอนุมติัของบริษทัฯ 
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4. การด าเนินงานใด ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ของบริษทั 

กำรถ่วงดุลของกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีจ านวน 15 ท่าน ประกอบดว้ย 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร    5 ท่าน 

กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร   3  ท่าน 

กรรมการท่ีเป็นอิสระ    7 ท่าน 

มีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 ท่าน คือ นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร นายแอร์ฟเว ่เลอบุค 
และนายจา๊คส์ ลีออสท ์ท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ 

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีใน
การก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกบัการบริหารงานประจ า 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 5 คร้ัง บริษทัฯ ไดจ้ดัหนงัสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร  ประกอบการประชุมเพื่อเป็นขอ้มูลให้คณะกรรมการ
ประกอบการพิจารณาก่อนการประชุมบริษทัฯ ไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการ ในการประชุมคณะกรรมการ    
บริษทัฯ ไดมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรทุกคร้ัง และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ี
ผา่นการรับรองซ่ึงไดรั้บการอนุมติัโดยกรรมการแลว้และพร้อมให้ตรวจสอบไดใ้นสถานท่ีปลอดภยั ท่ีชั้น 
25 อาคารทิปโก ้118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนองคป์ระชุมขั้นต ่า ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 23 ก าหนด
ไม่นอ้ยกวา่สิบเอ็ดคน ซ่ึงมากกวา่ 2 ใน 3 จึงท าให้การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการมีกรรมการอยูไ่ม่
นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

มีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการทุกคณะล่วงหนา้เป็นประจ าทุกปีก่อนการประชุมในปี
ถดัไป 
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การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการประชุมผูถื้อหุ้นในปี 2558 กรรมการแต่ละ
ท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

 

หมำยเหตุ : 1.   นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสุม ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายอูกส์ เอม็มานูเอล มารี เดอชองส์  ซ่ึงได ้ลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการบริษทั  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือ 13 สิงหาคม 2558 

2. นายจ๊าคส์ มาร์แชล ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทางไกลผา่นระบบจอภาพ 1 คร้ัง ในการประชุมฯ คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 13
สิงหาคม 2558 

 
 
 
 
 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

กำรเข้ำร่วมประชุม (คร้ัง) 

คณะกรรมกำร

บริษัท 

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร 

สรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร 

ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

กำรประชุม 

ผู้ถือหุ้น 

นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร ประธานกรรมการ 6/6 - - - 1/1 

นายจา๊คส์  ปาสตอร์ รองประธานกรรมการ 6/6 - 3/3 - 1/1 

นายนิพนธ์  สุทธิมยั 
กรรมการอิสระ 
(ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ) 

6/6 8/10 - - 1/1 

นายปานเฉลิม  สุธาธรรม กรรมการอิสระ 6/6 10/10 3/3 - 1/1 

นายนพพร  เทพสิทธา  

กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการ    
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

4/6 9//10 2/3 - 0/1 

นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ 
กรรมการอิสระ 
(ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี) 

6/6 10/10 - 4/4 1/1 

นางแอนน์  แมรี มาร์เชท ์ กรรมการอิสระ 6/6 - 3/3 4/4 0/1 

นายโก บนั เฮ็ง กรรมการอิสระ 5/6 - - - 1/1 

นายแอร์ฟเว ่เลอบุค กรรมการ 1/6 - - - 0/1 
นายจา๊คส์  ลีออสท ์ กรรมการ 2/6 - - - 0/1 

นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม1 กรรมการอิสระ 3/3 - - - N/A 

นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการบริหาร 6/6 - - - 1/1 
นายสมจิตต ์ เศรษฐิน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 6/6 - - - 1/1 
นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ 6/6 - - 3/4 1/1 
นายจา๊คส์ มาร์แชล2 กรรมการบริหาร 5/6 - - 3/4 1/1 



 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 

60 
 

8.2 ผู้บริหำร 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจ านวน 13 ท่าน ประกอบดว้ย 
1.  นายสมจิตต ์เศรษฐิน   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2.  นายจา๊คส์ ปาสตอร์    รองประธานกรรมการ 

3. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์   กรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายกษิดิศ เจริญชลวานิช   รองกรรมการผูจ้ดัการประเทศไทย 

5. นายอูกส์ เดอชองส์    รองกรรมการผูจ้ดัการต่างประเทศ 

6. นายโก๊ะ ไล ้ฮวด    รองกรรมการผูจ้ดัการบญัชีและการเงิน 

7. นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร   กรรมการบริหาร 

8. นายจา๊คส์ มาร์แชล    ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและกฎหมายระหวา่งประเทศ 

9. นางสาวอชัฌา รัตน์ตระกูลทิพย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินสินเช่ือและกฎหมาย 

10. นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซคัส์   ผูอ้  านวยการกลุ่มธุรกิจเรือ 

11. นายสรนารถ  นนัทมนตรี  ผูอ้  านวยการสายการตลาดต่างประเทศ 

12. นางอุดมพร พนัธ์แพทย ์  ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

13. นางพนัธ์สิริ สุตเธียรกุล   ผูอ้  านวยการสายการขายและการตลาดในประเทศ 

กำรประเมินผลกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประเมินการท างานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ผูบ้ริหารระดบัสูงอ่ืน ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษทัฯ การปฏิบติัตามนโยบายคณะกรรมการ
บริษทัฯ การวดัผลการปฏิบติังาน ตาม Balanced Scorecard (BSC) และสภาพแวดลอ้ม ทางเศรษฐกิจและ
สังคม หลงัจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการบริหาร และน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ชแ้บบประเมินตนเองของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีถูกจดัท าและ
เผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใชป้ระเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

แบบประเมินตนเองของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ประกอบดว้ย 3 หมวด คือ  

1. ความคืบหนา้ของแผนงาน  
2. การวดัผลการปฏิบติังาน  
3. การพฒันา CEO 
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8.3 เลขำนุกำรบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งนายธนพล เหล่าศิริพงศ์ ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการและวางแผนองคก์ร 
เป็นเลขานุการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 มีหนา้ท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เลขานุการ
บริษทัฯ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ี ประวติัของเลขานุการ
บริษทัฯ จะอยูใ่นประวติักรรมการและผูบ้ริหาร  

บทบำทและหน้ำทีข่องเลขำนุกำรบริษัทฯ 

เลขานุการบริษทัฯ มีบทบาทท่ีส าคญัในคณะกรรมการและในบริษทัฯ ดงัน้ี 

• เป็นท่ีปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษทัฯและ คณะกรรมการชุดยอ่ย 
• เป็น Corporate Governance and Compliance Officer 
• เป็น Corporate Communication Officer โดยเป็นศูนยก์ลางของการส่ือสารระหวา่งกรรมการ

บริษทั ผูบ้ริหาร และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
• เป็น Controller of Management Functions โดยติดตามวา่มติของคณะกรรมการไดมี้การน าไป

ปฏิบติั 
• เป็นผูป้ระสานงานกบันายทะเบียนของบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบของเลขำนุกำรบริษัทฯ 

• ดูแลเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance) 
• วางแผนการประชุมและเสนอวาระการประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง 
• จัดการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการและประสานงานกับผูบ้ ันทึกการประชุมให้เป็นตาม

กฎระเบียบและแนวทางปฏิบติัท่ีดี 
• จดัการเร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
• ดูแลและให้ค  าปรึกษาในการปฏิบติัตามกฎหมาย พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ระเบียบ

ขอ้บงัคบัและกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน รวมถึงขอ้บงัคบัและวตัถุประสงค์
ของบริษทั 

• ติดตามการน ามติคณะกรรมการไปปฏิบติัและก าหนดเป็นนโยบาย 
• เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อใหข้อ้มูลกบักรรมการและบุคคลภายนอก 
• งานทะเบียนหุน้และจดัเก็บเอกสารของบริษทัฯ 
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8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินในปี 2558 เป็นค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นประจ าปี แบบคงท่ีรวมเป็นเงิน 6,120,000 บาท ดงัน้ี 

รำยช่ือ ขอบเขตหน้ำที ่
2558 (บำท) 

ค่ำตอบแทนผนัแปรเพิม่เตมิ 
(ขึน้อยู่กบักำรอนุมตัโิดยที่

ประชุมผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559) 

คงที ่ ผนัแปร 
กรรมกำร
บริษัท 

กรรมกำร
ชุดย่อย 

1. นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร ประธานกรรมการบริษทั 500,000 500,000 500,000 -  
2. นายนิพนธ์  สุทธิมยั กรรมการอิสระ 250,000 250,000 250,000  - 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 500,000 -  -  500,000 
3. นายนพพร  เทพสิทธา กรรมการอิสระ 250,000 250,000 250,000 -  
  กรรมการตรวจสอบ 400,000 -  -  400,000 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 20,000 -  -  20,000 
4. นายปานเฉลิม  สุธาธรรม กรรมการอิสระ 250,000 250,000 250,000 -  
  กรรมการตรวจสอบ 400,000 -  -  400,000 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 20,000 -  -  20,000 
5. นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ  กรรมการอิสระ 250,000 250,000 250,000 -  
  กรรมการตรวจสอบ 400,000 -   - 400,000 
  ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 100,000 -  -  100,000 
6. นางแอนน ์แมรี มาร์เชท ์ กรรมการอิสระ 250,000 250,000 250,000 -  
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 20,000 -  -  20,000 
  กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 80,000 -  -  80,000 
7. นายจ๊าคส์  ปาสตอร์ รองประธานกรรมการบริษทั - กรรมการบริหาร 250,000 250,000 -  -  
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 20,000 -  -  20,000 
8. นายจ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการบริหาร 250,000 250,000 -  -  
  กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 80,000 -  -  80,000 
9. นายชยัวฒัน ์ศรีวรรณวฒัน ์ กรรมการบริหาร 250,000 250,000 -  -  
  กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 80,000 -  -  80,000 
10. นายโก บนั เฮง กรรมการอิสระ 250,000 250,000 250,000 -  
11. นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค กรรมการ 250,000 250,000 250,000 -  
12. นายจ๊าคส์  ลีออสท ์ กรรมการ 250,000 250,000 250,000 -  
13. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ 62,500 62,500 62,500 -  
14. นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการบริหาร 250,000 250,000 -  -  
15. นายสมจิตต ์ เศรษฐิน กรรมการบริหาร 250,000 250,000 -   - 

รวม 5,932,500       3,812,500         2,562,500  2,120,000  

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

รวมทั้งส้ิน 6,120,000 3,812,500  2,562,500   2,120,000  
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หมำเยเหตุ  : 

            - นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายอูกส์ เอ็มมานูเอล มารี          
เดอชองส์  ซ่ึงได้ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทั  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือ 13 
สิงหาคม 2558 

- ค่าตอบแทนกรรมการแบบผนัแปร เป็นค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการทั้งคณะไดรั้บไม่เกิน 1 เท่า
ของค่าตอบแทนคงท่ีรวมประจ าปีในกรณีท่ีบริษทัฯ มีก าไร ซ่ึงในปี 2558 บริษทัฯ มีก าไร จึงช าระ
ค่าตอบแทนแบบผนัแปร จ านวน 3,812,500 บาท 

- ค่าตอบแทนผนัแปรเพิ่มเติมส าหรับคณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการบริหาร) และ
คณะกรรมการชุดยอ่ยข้ึนอยูก่บัการอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 

1. ในปี 2558 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินแก่กรรมการ 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน 
                      -ไม่มี- 

3. บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ กรรมการบริหารและผูอ้  านวยการข้ึนไปจ านวน 14 ท่านในรูป
เงินเดือน โบนสั เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นจ านวนเงิน 105 ลา้น
บาท และ 124 ลา้นบาท ในปี 2557 และ 2558 ตามล าดบั 

ประกนัภัยทำงธุรกจิส ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำร 

กลุ่มบริษทัฯ มีการประกนัความผิดทางธุรกิจส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร โดยกรมธรรมมี์วงเงิน
ครอบคลุมท่ี 1,000 ล้านบาท ซ่ึงคุม้ครองกรรมการและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ จากการถูกฟ้องร้อง
เน่ืองจากการกระท าผดิ 

ประวตัิกำรท ำผดิกหหมำยของคณะกรรมกำร 

บริษทัฯ ไม่มีประวติัการท าผิดกฎหมายของคณะกรรมการมาเป็นเวลานานถึง 15 ปี 
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8.5 ทรัพยำกรบุคคล 

บุคลำกรและค่ำตอบแทนพนักงำน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีพนกังาน ทั้งส้ิน 518 คน ประกอบดว้ยพนกังานปฏิบติัการ 358 
คน พนกังานบริหาร 57 คน พนักงานในส านกังานใหญ่ 103 คน บริษทัฯ ไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนกังาน 
จ านวนทั้งส้ิน 416 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  เงินโบนัส 
เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นต้น  นอกจากน้ี บริษทัย่อย 
ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัฯ รวม 203 ลา้นบาท ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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พนักงำนปหบิัตกิำร/บริกำร (คน) 358 75 53 35 37 32 25 36 103 43 156 953 

พนักงำนบริหำร (คน) 57 4 3 - - - - 8 3 20 28 123 

พนักงำนในส ำนักงำนใหญ่ (คน) 103 8 5 - - - - 28   7 18 169 

รวม (คน) 518 87 61 35 37 32 25 72 106 70 202 1,245 

ค่ำตอบแทนพนักงำน (ล้ำนบำท)  416   38 19  -  -  -  -  51 14  31  50  619  

 

นโยบำยกำรพฒันำบุคลำกร 

 กลุ่มบริษทัทิปโก้แอสฟัลท์มีการลงทุนอย่างต่อเน่ืองในด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อ
ความสามารถในการเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะสนบัสนุนการขยายธุรกิจ กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงพฒันาและ
ปรับปรุงกระบวนการและเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ 

ดึงดูดและได้มำซ่ึงคนเก่ง (Attract & acquire great people) –กลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลทไ์ด้
ทบทวนกระบวนการสรรหาและกระบวนจา้งงาน โดยหาช่องทางใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหา  
ขยายช่องทางการสรรหาไปยงัต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายผา่นช่องทางต่างๆ พฒันาเคร่ืองมือในการสรร
หาใหม่ๆ รวมถึงน ากลยทุธ์การคดัเลือกและจา้งงานมาใชร่้วมกบัเคร่ืองมือท่ีไดรั้บการคดัเลือกมาใช ้เช่น การ
ทดสอบดา้นเทคนิค การทดสอบทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ และการสัมภาษณ์เชิงทศันคติ “Right Hire Right 
Match” ส าหรับผูจ้ดัการฝึกหดัและผูบ้ริหาร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีความสามารถสูงและ
มีทศันคติท่ียอดเยีย่ม ท่ีสามารถเขา้กบัวฒันธรรมองคก์รและเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจ   
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เพิ่มประสิทธิภำพของพนักงำนทั่วไปและเพิ่มขีดควำมสำมำรถสูงสุดของพนักงำนกลุ่ม “A” 
(Build up staff capabilities and maximize “A” player –กลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลทมี์การด าเนินการ
ฝึกอบรมพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองโดยการจดัท าแผนพฒันาซ่ึงออกแบบโดยใชค้วามสามารถของผูน้ า
ของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์เป็นหลัก นอกจากน้ีโปรแกรมการพฒันาคนเก่ง “Talent Management 
Program” ส าหรับการพฒันาพนกังานกลุ่ม “A” หรือ พนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง (High Potential) พนกังานท่ีมี
ผลงานสูง (High Performer) และผูจ้ดัการฝึกหัด (Management Trainee) ยงัเป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับผูสื้บทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบักลางถึงระดบัสูง  เพื่อสนบัสนุนการเติบโตของธุรกิจ  กลุ่มบริษทั
ทิปโกแ้อสฟัลท์ตระหนกัถึงความส าคญัของแผนการสืบทอดต าแหน่งว่าเป็นปัจจยัส าคญัของความมัน่คง
และความย ัง่ยนืขององคก์ร ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงไดค้ดัเลือกและพฒันาพนกังานท่ีมีศกัยภาพภายในองคก์ร
เพื่อท่ีจะเติมเตม็ต าแหน่งงานท่ีส าคญัทางธุรกิจในแต่ละหน่วยงาน โดยการก าหนดแผนพฒันาส่วนบุคคล  

การเรียนรู้และการพฒันามุ่งเนน้ท่ีกรอบการเรียนรู้ 70:20:10 คือ ร้อยละ 70 ของการเรียนรู้เป็นการ
เรียนรู้ผา่นประสบการณ์จากงานท่ีเก่ียวขอ้ง ร้อยละ 20 ของการเรียนรู้เกิดข้ึนจากความช่วยเหลือของบุคคล
รอบๆ ตวั หรือจากความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เราไดร่้วมงานดว้ย เช่น ผูฝึ้กสอน ผูใ้ห้ค  าปรึกษา ผูจ้ดัการ และเพื่อน
ร่วมงาน ท่ีแสดงความคิดเห็นและให้โอกาสพนกังานในการสะทอ้นคิดส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ และร้อยละ 10 ของ
การเรียนรู้ เกิดจากการเรียนรู้ท่ีเป็นทางการ เช่น การฝึกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ตวัอย่างเช่น 
หลกัสูตรการพฒันาส าหรับพนกังาน ท่ีมีศกัยภาพสูง จะเร่ิมดว้ย 2 ชั้นเรียน ไดแ้ก่ “Building Business 
Acumen” และ “Project Management” จากนั้นผูเ้ขา้เรียนจะไดรั้บมอบหมายให้ท าโครงการโดยน าแนวคิด
และทฤษฎีจากชั้นเรียนมาปรับใชใ้นการท างาน 

รักษำและให้พนักงำนมีควำมผูกพันต่อองค์กร (Retain & engage employees) – กลุ่มบริษทัทิปโก้
แอสฟัลทเ์ช่ือมัน่วา่ เม่ือพนกังานมีความผูกพนัและไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร พนกังานจะสามารถส่ง
มอบผลงานท่ีดีข้ึน หรือพฒันาเป็นพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน จากผลส ารวจ Employee Effectiveness 
Survey ช้ีใหเ้ห็นวา่ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รและระดบัการสนบัสนุนพนกังานโดยรวมของกลุ่มบริษทัทิป
โกแ้อสฟัลทอ์ยูเ่หนือกวา่องคก์รอ่ืนๆ ท่ีด าเนินงานอยูใ่นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ขอ้ดี คือ นโยบายและทิศทาง
ท่ีชดัเจน ให้ความส าคญักบัคุณภาพและลูกคา้ รวมถึงทรัพยากรท่ีสนบัสนุนการท างาน ประมาณร้อยละ 72 
ของพนกังานจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงมีความกระตือรือร้นในการท างาน ทุ่มเท และพร้อม
ท่ีจะท างานหนกัข้ึนเพื่อช่วยให้กลุ่มบริษทัฯ ประสบความส าเร็จ ประมาณร้อยละ 73 ของพนกังานจดัอยูใ่น
กลุ่มท่ีได้รับการสนับสนุน กล่าวคือ งานและสภาพแวดล้อมในการท างานสนับสนุนให้พนักงานเหล่าน้ี
ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษทัฯ ไดพ้ฒันาแผนงานเพื่อท่ีจะระบุประเด็นต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลให้
พนกังานมีความผกูพนัธ์ต่อองคก์รและท าใหพ้นกังานมีความสามารถในการท างานมากข้ึน 
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กำรสนับสนุนคุณค่ำหลกั T-I-P-C-O ฝ่ายบริหารและพนกังานกลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลทเ์ช่ือมัน่วา่
คุณค่าหลกัของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเรียกว่า T-I-P-C-O จะช่วยให้ผูบ้ริหารและพนกังานสร้างแนวทางในการ
ด าเนินงาน ทิศทาง และความเช่ือท่ีเหมือนกนั สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัท่ีจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัวฒันธรรมของกลุ่มบริษทัทิปโก้แอสฟัลท์ ทั้งน้ี T-I-P-C-O 
ประกอบดว้ย ทีมเด่น (Teamwork) เนน้คุณธรรม (Integrity) ปฏิบติัรอบคอบ (Prudence) มอบรักษาค ามัน่ 
(Commitment) และสร้างสรรคเ์ปล่ียนแปลง (Open Mind) เราไดส่้งเสริมคุณค่าหลกัทุกขอ้ในปี 2558 และ
ใจความส าคญัคือ “Change begins with YOU” ถูกใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ปี 2563 เราใชห้วัขอ้น้ีในทุก
การส่ือสารและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน เพื่อแสดงให้เห็นวิธีท่ีพนกังานน าคุณค่าหลกัมาปรับใชก้บั
การท างานในแต่ละวนั รวมถึงครอบครัวและชุมชนอีกดว้ย นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัใช้คุณค่าหลกัและ
หวัขอ้ “Change Begins with You” ในกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอีกดว้ย ตวัอยา่งเช่น  

 การสนบัสนุนโครงการต่างๆ โดยการประชาสัมพนัธ์ผา่นประกาศของ TIPCO บนอินทราเน็ต และ
ท่ีโรงงาน เช่น จดหมายข่าว TIPCO ท่ีแสดงถึงมุมมองของผูบ้ริหารและกลยุทธ์ส าหรับวิสัยทศัน์ปี 
2020 

 การออกแบบกิจกรรมเสริมสร้างการท างานเป็นทีมผ่านกิจกรรมท่องเท่ียวประจ าปีของโรงงาน 
“Survivor with TIPCO” ซ่ึงมุ่งปลูกฝังคุณค่าหลกัและส่งเสริมให้พนกังานมีความรับผิดชอบและ
บริหารทีมงานผา่นการเปล่ียนแปลง  

 “We are Tipco” ส าหรับพนกังานใหม่ทุกคน เพื่อเรียนรู้และเขา้ใจวา่คุณค่าหลกัมีผลต่อความส าเร็จ
ของกลุ่มบริษทัฯอยา่งไร  

ทศิทำงในกำรพฒันำบุคลำกรในปี 2559 

ในปี 2559 นโยบายการพฒันาบุคลากรสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและวิสัยทศัน์ปี 2563 
วตัถุประสงคคื์อ เพื่อเพิ่มความสามารถในการด าเนินงานขององคก์ร ผา่นวฒันธรรม T-I-P-C-O ท่ีเขม้แข็ง
และสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนการบริหารจดัการองคค์วามรู้ รวมถึงเสริมสร้างความสามารถของพนกังาน 
ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับพนกังานท่ีมีศกัยภาพในดา้นการพฒันา เพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพ นอกจากน้ีกลุ่ม
บริษทัฯ ยงัมุ่งส่งเสริมบรรยากาศในการท างานท่ีดี และปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อรองรับ
ความกา้วหนา้ทางววิฒันาการของธุรกิจ 
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แนวทางในการบรรลุเป้าหมายการพฒันาทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษทัฯ มี 4 แนวทาง ดงัน้ี 

1. กำรบริหำรทุนมนุษย์เพ่ือควำมหลำกหลำย (Human Capital Management for Diversity) – 
ส่งเสริมความหลากหลายและสร้างความคิดท่ีเป็นสากลในระดบัโลก (Global Mindset) ให้กบั
ทุนมนุษย ์(Human Capital) ผา่นแนวปฏิบติัดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลระดบัสากล 

2. สร้ำงทีมที่มีผลกำรปฏิบัติงำนสูง (Grow a High Performing Team) – เพื่อให้แน่ใจวา่เรามี
บุคลากรท่ีมีทกัษะท่ีพร้อมจะสนับสนุนการด าเนินงานทางธุรกิจ โดยการจดัท าแผนพฒันา
อาชีพขององคก์รและโปรแกรมการพฒันาคนเก่ง 

3. แนวทำงของทิปโก้เพ่ือผลักดันกำรเติบโตขององค์กร (T-I-P-C-O Way to Drive Organization 
Growth) – เพื่อปลูกฝังคุณค่าหลกัของกลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์เขา้ไปในชีวิตประจ าวนั และ
เพิ่มระดบัความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รโดยพฒันาปัจจยัต่างๆ ท่ีจะช่วยให้พนกังาน
ปฏิบติังานไดดี้ท่ีสุด 

4. รวบรวมและพัฒนำควำมรู้ในองค์กร (Gather and Grow “in-house” Knowledge) – ถ่ายทอด
ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) ไปสู่ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ท่ี
สามารถรวบรวมและถ่ายทอดได ้ ผ่านรูปแบบ “คดัเลือก-แบ่งปัน-จดัเก็บ-ฝึกฝน/ Choose-
Share-Shelf-Practice Model” รวมถึงการจดัระดบัการให้อ านาจในการเขา้ถึงขอ้มูล โดยการ
พฒันาองคค์วามรู้และระบบการแบ่งปันขอ้มูล 

9. กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

คณะกรรมการบริษทัได้ตระหนักถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีจะท าให้บริษทัฯ 
เติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งจะเสริมสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้น ลูกคา้
พนักงาน ตลอดจนสาธารณชนและเช่ือว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผูถื้อหุ้นดงันั้น 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการให้การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เป็นไปตาม
หลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บการจดัอนัดบัจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2558 ในระดบั “ดีมาก”  โดยมีการปรับหลกัเกณฑ์การส ารวจและวิธีการให้
คะแนนใหมี้ความสอดคลอ้งกบัโครงการ ASEAN CG Scorecard มากข้ึน  

9.1  นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

คณะกรรมการกลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์ มีความมุ่งมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อให้กลุ่มบริษทัฯ เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เคารพต่อผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มีจริยธรรม
ในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ จึงก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของกลุ่ม
บริษทัฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการกลุ่มบริษทัฯ ผูบ้ริหารและพนกังาน ยดึถือเป็นแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
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1. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูน้ าทางจริยธรรม โดยก าหนดแนวทางของจรรยาบรรณในการ
บริหารจดัการ และก ากบัดูแล ให้กลุ่มบริษทัฯ ประพฤติปฏิบติัตามแนวทางของจรรยาบรรณท่ี
ก าหนดไว ้

2. คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส าคญัในการพฒันา ก ากบัดูแล กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานท่ี
ส าคญั โดยพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม 

3. คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงาน
ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั รับผดิชอบต่อการด าเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผูถื้อหุ้น พร้อมมีส่วนร่วมในความส าเร็จของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ควบคู่ไปกบัการรับผิดชอบต่อ
สังคมในระดบัสูงสุดตลอดเวลา 

4. ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตน โดยตระหนกัอยูเ่สมอวา่เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีจะส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้น ใชสิ้ทธิในความเป็นเจา้ของผา่นกระบวนการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ใหท้ าหนา้ท่ีแทนตน และมีสิทธิในการตดัสินใจเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทั 

5. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายรวมถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

6. ด าเนินการให้เกิดความสมดุลระหวา่งความตอ้งการของกลุ่มบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งใน
ปัจจุบนัและความคาดหวงัในอนาคต เพื่อประโยชน์ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

7. ด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งในเร่ืองการเงินและไม่ใช่การเงิน อย่าง
ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา โปร่งใสและตรวจสอบได ้ ผา่นช่องทางการส่ือสารแบบสองทางท่ี
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ไดอ้ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายใหไ้ดรั้บสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะนกัลงทุน
ในหลกัทรัพยแ์ละในฐานะเจา้ของบริษทัฯ ดว้ยวิธีการและมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้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 
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นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองอ่ืน ๆ เพิ่มเติมท่ีเป็น
การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

• ให้ขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งชดัเจนและทนัต่อเหตุการณ์ 
โดยบางเร่ืองแมว้า่ตามเง่ือนไขของกฎหมายจะไม่ไดบ้งัคบัใหต้อ้งเปิดเผย แต่ถา้หากบริษทัฯ เห็นวา่เร่ือง
ใดมีความจ าเป็นท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งรับรู้ก็จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ และผ่าน
ช่องทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

• ผูถื้อหุ้นทุกรายได้รับขอ้มูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดย
บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลล่วงหนา้ประมาณ 2 เดือนในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ก่อนจดัส่งเอกสารล่วงหนา้
ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั นอกจากน้ียงัไดช้ี้แจงสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุมและสิทธิ
ออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ จดัส่งให ้

• ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดโ้ดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ
หน่ึงแบบใดท่ีไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะใน
รูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์
ก าหนด และผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้และ
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้อากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุน้ส าหรับปิดหนงัสือมอบฉนัทะอีกดว้ย     

นอกจากน้ีบริษทัฯ ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจากประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุม
แลว้สามารถออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีอยู่ระหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติและนบัเป็น
องคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

• ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะเสนอวาระในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2559 และส่งค าถามล่วงหนา้โดยบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอและส่งได้
ตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวนัท่ี 29 มกราคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาโดยในกรณี
ท่ีบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทัฯ จะแจง้ ในหนงัสือเชิญประชุมวา่ เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุ้น 
ส่วนในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิเสธไม่รับเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษทัฯ 
จะช้ีแจงเหตุผลใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทราบ นอกจากน้ีในช่วงเวลาเดียวกนั บริษทัฯ ไดเ้ปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
ล่วงหน้าโดยในกรณีน้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาเพื่อสรรหารวม
กบับุคคลอ่ืนตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาบุคคลเขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ จากนั้นจะไดเ้สนอรายช่ือบุคคล
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ท่ีเห็นวา่เหมาะสมใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาก่อนเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 

• ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ไดจ้ดัใหมี้การลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบาร์โคด้ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียนของผูถื้อหุ้น
แต่ละรายท่ีได้จัดพิมพ์ไวบ้นแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้รับความ
สะดวกสบายในการประชุมและท าให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ีในการใช้
สิทธิออกเสียงแต่ละวาระไดใ้ชว้ธีิเก็บบตัรยนืยนัลงคะแนนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบตัรยืนยนัการลงคะแนน
เสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเพื่อค านวณหกัออกจากผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และ
ส าหรับวิธีการนับคะแนน บริษทัฯ ใช้ระบบบาร์โคด้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วสามารถประกาศผล
คะแนนไดท้นัทีหลงัจากจบการพิจารณาแต่ละวาระโดยเม่ือจบการประชุมผูถื้อหุน้สามารถขอตรวจสอบ
รายละเอียดได ้

• ในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละปีจะมีกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
คณะกรรมการทั้งหมด ซ่ึงจะมีการเลือกตั้งในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ในกรณีท่ีมีบุคคลไดรั้บ
การเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจ านวนเกินกวา่จ านวนกรรมการท่ีพึงมี ใหผู้ถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล ทั้งน้ีในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลใหเ้ขา้รับการเลือกตั้งได้
อยา่งเป็นอิสระ 

• ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ หรือตั้งค  าถามในวาระต่าง ๆ 
อยา่งอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ในการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบขอ้มูล
รายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเพียงพอ ทั้งน้ีในวาระท่ีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยขอ้ซกัถาม บริษทัฯ ได้
จดัเตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูใ้หค้  าตอบภายใตค้วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

• ก าหนดให้มีวาระเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณาอนุมติัเป็นประจ า
ทุกปี และเพื่อทราบจ านวนและประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บ โดยแบ่งเป็นเบ้ีย
ประชุมและโบนสักรรมการบริษทัฯ 

กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

การสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อ
หุ้นส่วนนอ้ย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ เป็นเร่ืองทา้ทายท่ีบริษทัฯ ค านึงถึงและพยายามสร้าง
เคร่ืองมือท่ีช่วยใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะกบัผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยดงัน้ี 
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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
หลกัทรัพยใ์ห้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบ โดยก าหนดเป็นวาระหน่ึงในการประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัฯ ทุกไตรมาส 

มาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ โดยคณะกรรมการก าหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษทัและ
แนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรก 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 าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์

ก าหนดให้เลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบท่ีจะให้กรรมการและผูบ้ริหารน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สีย
ของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งภายในเวลา โดยเลขานุการบริษทัฯลงนามรับทราบและจดัส่งรายงานให้ประธาน
คณะกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัหลงัจากไดรั้บรายงาน ตามประกาศ 
เร่ือง หลกัเกณฑ์การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ท่ี 006/2552 ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 
2552 
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กำรป้องกนัควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขวก้บัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จึง
ไม่ท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการ
ถือหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไวใ้นรายงานประจ าปีอยา่งละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการ
ถือหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งครบถว้น 

2. มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนระหว่างคณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายบริหาร 
และผูถื้อหุ้น จึงท าให้ปราศจากการกา้วก่ายหนา้ท่ีความรับผิดชอบในกรณีท่ีกรรมการบริษทัฯ 
หรือผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึงมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สีย
นั้นก็จะไม่เขา้ร่วมประชุมหรืองดออกเสียงเพื่อใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัฯ และ 
ผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งยติุธรรมเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

3. การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไวใ้นอ านาจด าเนินการและ
ขอ้บงัคบัพนกังานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีบทก าหนดโทษชดัเจนกรณีท่ีผูบ้ริหารหรือ
พนกังานน าขอ้มูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือน าไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 

4. จรรยาบรรณบริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัเพิ่มเติมส าหรับการห้ามพนกังานใชท้รัพยสิ์นของ 
บริษทัฯ หรือใชเ้วลาท างานในการคน้หาขอ้มูลติดต่อ หรือซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยา่งเป็นประจ า
เพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือบุคคลอ่ืน  โดยไม่มีเหตุอนัควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั โดยบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได ้

การก าหนดใหก้รรมการอิสระเป็นผูมี้หนา้ท่ีดูแลผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ
แทนได้ และผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนไปยงัประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผา่น E-mail: ind_dir@tipcoasphalt.com เพื่อพิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสมในแต่ละเร่ือง 

บริษัทก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการซ้ือ-ขายหุ้น/ถือครอง
หลกัทรัพยข์องบริษทัใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุกๆ ไตรมาสบริษทัฯ ไดอ้อกประกาศ เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ท่ี 006/2552 ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 2552 
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โดยท่ีมาตรา 89/14 แห่งพระบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้ง
รายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อยทั้งน้ี เพื่อให้บริษทัมีขอ้มูลประกอบการ
ด าเนินการตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัย่อยได ้ นอกจากน้ี การท่ี
กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและซ่ือสัตยสุ์จริต  (Fiduciary Duties) ซ่ึงตอ้ง
ตดัสินใจโดยไม่มีส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจ ขอ้มูลในรายงานดงักล่าว จึงเป็น
ประโยชน์ต่อการติดตามดูแลใหก้ารท าหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการดงักล่าวดว้ย 

ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานภายใน 3 สัปดาห์หลงัจากด ารงต าแหน่ง และรายงานการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูล ภายใน 15 วนัท าการ โดยเลขานุการบริษทัฯ ลงนามรับทราบและจดัส่งรายงานให้
ประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัหลงัจากไดรั้บรายงาน 
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การเปล่ียนแปลงการถือครองหุน้บริษทัของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงมีรายละเอียดต่อไปน้ี    

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

(จ ำนวนหุ้นทีถื่อ ณ วนัที ่
13  ธันวำคม 2557 
ปรับตำมกำร

เปลีย่นแปลงมูลค่ำทีต่รำ
ไว้ 1: 10) 

จ ำนวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 

2558 

จ ำนวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง

เพิม่ขึน้/(ลดลง) 
ในปี 5228 

สัดส่วนกำรถือหุ้น
ในบริษัท ( %) 

จ านวน 
1,543,850,070 หุน้  

1. นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร ประธานกรรมการบริษทั 15,080,000 14,000,000 (1,080,000) 0.907 

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 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- - - - 

6. นางแอนน ์แมรี มาร์เชท ์
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- - - - 

7. นายโก บนั เฮง กรรมการอิสระ - 50,000 50,000 0.003 
8. นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค กรรมการ - - - - 

9. นายจ๊าคส์  ปาสตอร์ 
รองประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

600,000 500,000 (100,000) 0.032 

10. นายจ๊าคส์  ลีออสท ์ กรรมการ - - - - 
11. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ - - - - 
12. นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการบริหาร 12,200,000 12,500,000 300,000 0.809 

13. นายจ๊าคส์ มาร์แชล 

กรรมการบริหาร 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน และกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ 

- - - - 
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ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

(จ ำนวนหุ้นทีถื่อ ณ วนัที ่
13  ธันวำคม 2557 
ปรับตำมกำร

เปลีย่นแปลงมูลค่ำทีต่รำ
ไว้ 1: 10) 

จ ำนวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 

2558 

จ ำนวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง

เพิม่ขึน้/(ลดลง) 
ในปี 5228 

สัดส่วนกำรถือหุ้น
ในบริษัท ( %) 

จ ำนวน 
1,543,850,070 หุ้น  

14. 
นายสมจิตต ์ เศรษฐิน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 32,000,160 28,000,000 (4,000,160) 

2.461 
คู่สมรส - 10,000,000 10,000,000 - 

15. นายชยัวฒัน ์ ศรีวรรณวฒัน ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

600,000 1,200,000 1,140,000 0.077 

16. นายกษิดิศ เจริญชลวานิช รองกรรมการผูจ้ดัการ - ประเทศไทย 555,000 268,000 (287,000) 0.017 
17. นายอูกส์  เดอชองส์ รองกรรมการผูจ้ดัการ - ต่างประเทศ - - - - 
18. นายโก๊ะ ไล ้ฮวด รองกรรมการผูจ้ดัการ - บญัชีและการเงิน - 800,000 800,000 0.052 

19. 
นางสาวอชัฌา  รัตนต์ระกูล
ทิพย ์

ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน สินเช่ือและ
กฎหมาย 

- 415,000 415,000 0.027 

20. นายประวีณ เพญ็มณี ผูอ้  านวยการสายการผลิต - - - - 
.21  นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซคัส์ ผูอ้  านวยการกลุ่มธุรกิจเรือ - - - - 

22. นางอุดมพร พนัธ์แพทย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 100,000 502,000 402,000 0.032 

23. นางพนัธ์สิริ  สุตเธียรกุล 
ผูอ้  านวยการสายการขายและการตลาดใน
ประเทศ 

- - - - 

.24  นายสรนารถ นนัทมนตรี ผูอ้  านวยการสายการตลาดต่างประเทศ - 90,000 90,000 0.006 

 

บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัต่อบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก ๆ กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น 
พนกังาน ลูกคา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี คู่คา้รวมไปถึงคู่แข่งทางการคา้เน่ืองจากแต่ละกลุ่มเป็นแรงสนบัสนุน
ให้    บริษทัฯ สามารถเกิดการแข่งขนัสร้างก าไร สร้างความส าเร็จดว้ยกนัโดยยึดหลกัจรรยาบรรณของ
บริษทัฯ และยึดถือหลกัการท่ีจะตอ้งปฏิบติัอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาค ามัน่สัญญาในฐานะนิติ
บุคคลท่ีจะตอ้งรักษาความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

• ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด กฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาและ
ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีท  าข้ึนระหวา่งกนั เช่น สิทธิในการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมสิทธิในการไดรั้บใบ
หุน้ สิทธิในการตรวจสอบจ านวนหุน้ สิทธิในการเขา้ประชุมและออกเสียง เป็นตน้ บริษทัฯ เช่ือวา่ผูถื้อ
หุ้นเป็นเจา้ของบริษทัฯ จึงให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่าง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ ในฐานะเจา้ของบริษทัฯ ผา่นกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บการกลัน่กรอง
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 
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• พนักงำนบริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัพนกังานโดยถือวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและมีการตรวจสอบเพื่อให้
มัน่ใจวา่พนกังานทุกท่านมีความภูมิใจและเช่ือมัน่ในองคก์รในระหวา่งปี 2558 มีการส่งเสริมกิจกรรม
ของบริษทัฯ เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการงานร่วมกนั เพื่อน าไปสู่นวตักรรมและเพิ่มความสามารถ 
เพือ่รองรับการท างานแบบโลกาภิวตัน์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีผนัผวน 

ในเวลาเดียวกนับริษทัฯ มุ่งมัน่ส่งเสริมสถานท่ีท างานให้น่าอยู ่โดยใส่ใจกบัสุขภาพ ความปลอดภยั 
สภาพแวดลอ้มการท างาน และผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเพื่อส่งเสริมพนกังานให้มีการออมเงินระยะยาว
จึงจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานซ่ึงบริหารโดยบริษทัฯ หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนซีไอเอ็ม
บีพรินซิเพิล จ ากดั 

• ลูกค้ำ เพื่อรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ใหมี้ความย ัง่ยนืและมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลูกคา้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดทั้ง
ดา้นการบริการ คุณภาพสินคา้และราคาจึงไดจ้ดัให้มีหน่วยงานรับผิดชอบข้ึนในปี 2554 เพื่อให้บริการ
ดา้นขอ้มูลความรู้ดา้นเทคนิคเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการน าไปใช้งานแกไ้ขปัญหารับขอ้ร้องเรียนและ
ขอ้แนะน าต่างๆ จากลูกคา้เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดกบัลูกคา้ 

• คู่ค้ำ บริษทัฯ รักษาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีเป็นธรรมต่อคู่คา้ภายใตจ้รรยาบรรณของบริษทัฯ ยึดถือการ
ปฏิบติัตามสัญญาค ามัน่ท่ีใหไ้วก้บัคู่คา้รวมถึงคุณภาพของสินคา้และการขนส่งตรงตามก าหนดเวลา 

• คู่แข่งทำงกำรค้ำ บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมภายใตก้รอบกฎหมายและ
จรรยาบรรณของบริษทัฯ โดยการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ไม่เคยมีขอ้พิพาทใดๆ กบัคู่แข่งทางการคา้ 

• เจ้ำหนี้ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืเงินตามขอ้ตกลงและหนา้ท่ีท่ีพึงมีต่อเจา้หน้ี นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้มาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หน้ี 

กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
ลิขสิทธ์ิ โดยก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของ บริษทัฯ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

การปฏิบติัต่อขอ้มูลและทรัพยสิ์นของบริษทั 

• บนัทึก รายงาน ขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง สมบูรณ์ ตามขอ้เทจ็จริง 

• เก็บรักษาขอ้มูล ด าเนินการตามก าหนดเวลาและหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทั ก าหนดภายใตข้อ้บญัญติัของ
กฎหมาย 
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• ใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามนโยบายและ
ระเบียบในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อประโยชน์ของบริษทั เท่านั้น ห้ามใชเ้พื่อประโยชน์
ทางธุรกิจส่วนตวัของตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

• เก็บรักษา และไม่ยนิยอมใหผู้อ่ื้นใชร้หสัผา่นส าหรับเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษทั 

• บริษทั มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์  และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เช่น การรับส่งขอ้มูล การเก็บขอ้มูลโดยไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาต 

• ปกป้องและดูแลรักษา ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัให้พน้จากการน าไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต 

• ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั เวน้แต่กรณีท่ีบริษทั ไดอ้นุญาต
อยา่งชดัเจนวา่ใหถื้อเป็นผลงานของผูคิ้ดคน้ ผูป้ระดิษฐ ์ผูว้จิยั หรือบุคคลอ่ืนใด 

• ในการท างานพนกังานตอ้งดูแลรักษารายงาน ขอ้มูล สูตรสถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และ
ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ท่ีเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั ไม่ใหถู้กล่วงละเมิด 

• พนกังานจะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาต่าง ๆ คืนให้แก่บริษทัทั้งหมด เม่ือพน้สภาพจากการเป็น
พนกังาน หรือเม่ือไดรั้บการร้องขอจากบริษทั 

• ปฎิบติัตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศท่ีบริษทั เขา้ไปด าเนินธุรกิจ โดยปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

• ไม่เปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อบุคคลภายนอก หรือผูท่ี้ไม่
เก่ียวขอ้ง 

• ไม่ให้ค  าแนะน าในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั เวน้แต่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีการงานท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 

• ห้ามพนกังานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล เปิดเผยหรือส่งผา่นขอ้มูลหรือความลบัของบริษทัไปยงั
บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอ้ง เพื่อนฝงู เป็นตน้ 
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ข้อพงึระวงั 

1. การบอกกล่าว น าเสนอ หรือเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารของบริษทัในรูปแบบใด ๆ แก่บุคคลท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งทั้งในและนอกบริษทั 

2. การวา่จา้งหรือร่วมงานกบับุคคล หน่วยงาน หรือนิติบุคคลนอกบริษทัโดยไม่ไดมี้การตกลง
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเร่ืองของสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
ทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นตามนโยบายทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั ก่อนด าเนินการ 

3. การท าซ ้ า ดดัแปลง แกไ้ขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุสมควร 

4. การเปิดเผยขอ้มูล หรือส่งผา่นขอ้มูลไปยงับุคคลหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

5. การใหข้อ้มูลท่ีเป็นข่าวลือ หรือขอ้มูลท่ีเป็นผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ ขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไป อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
เช่ือถือได ้ โปร่งใสและทนัเวลาโดยผ่านคณะกรรมการบริษทัฯ 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 

http://www.tipcoasphalt.com/
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• เปิดเผยขอ้มูลโดยเผยแพร่ทาง www.tipcoasphalt.com ในส่วนของนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

• เผยแพร่ ช้ีแจง ขอ้มูลโดยตรงใหก้บัพนกังานผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นประจ า เช่น Intranet หรือ       

E-mail 

• บริษทัฯ มีความยนิดีตอ้นรับในการนดัพบกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• เขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2558 วนัท่ี 14 
กนัยายน 2558 และ วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558 

• เขา้ร่วมกิจกรรม Thailand Corporate Day วนัท่ี 27 มกราคม 2558 และเขา้ร่วมกิจกรรมงาน Thailand 
Focus 2558 ในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2558 

• จดักิจกรรม roadshow ในประเทศ ณ หาดใหญ่ ระหวา่งวนัท่ี 16-17 มิถุนายน 2559 

• เขา้ร่วมกิจกรรม Pulse of Asia Conference ซ่ึงเป็น International Roadshow ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยร่วมมือกบับริษทัหลกัทรัพย ์ DBS Vickers จดัให้พบกบันกัลงทุนต่างประเทศ เม่ือวนัท่ี 9 
มิถุนายน 2558 ท่ีประเทศสิงคโปร์ 

• จดัประชุมนกัวเิคราะห์ 4 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 26 พฤษภาคม 18 สิงหาคม และ 16 พฤศจิกายน 2558  

• จดัให้มีผูรั้บผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกบันกัลงทุน ผูต้อ้งการทราบ
ขอ้มูลโดยติดต่อท่ี นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ โทรศพัท ์ +66 2273 6646 โทรสาร 
+66 22713417 หรือทาง E-mail: investors@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. ระบบการปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัจด
ทะเบียน 

2. ระบบการบริหารความเส่ียง 

3. ระบบการควบคุมภายใน 

http://www.tipcoasphalt.com/
mailto:investors@tipcoasphalt.com
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กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บขอ้เสนอแนะทั้งจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษทั ทริส คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั และกลุ่มบริษทัฯขอแจง้ให้ทราบวา่กลุ่มบริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนบริษทัหน่ึงท่ีไดรั้บ
การยอมรับวา่เป็นกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีท่ีสุดบริษทัหน่ึง การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็น
ระบบท่ีจดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหวา่งกรรมการผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้น เพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขนัเพื่อน าไปสู่ความเจริญเติบโต 

นโยบำยกำรร้องเรียน 

กลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท์ คาดหมายว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกนัสอดส่องดูแลการปฏิบติัตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยสนับสนุนให้มีการ
สอบถามกรณีมีขอ้สงสัย หรือขอ้งใจเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนกังาน
ทุกคนร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ หรือสอบถามขอ้
ขอ้งใจไดท่ี้ฝ่ายกิจการและวางแผนองคก์ร เลขานุการบริษทั ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

มีการแจง้เร่ืองการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณให้พนกังานทุกคนทราบ ใน
กรณีท่ีพนกังานพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามขอ้สงสัย หรือส่งขอ้
ร้องเรียนรายงานผา่นทางโทรศพัท ์อีเมลล ์จดหมาย หรือแจง้เป็นการส่วนตวั ยงับุคคลดงัต่อไปน้ี 

1. กรรมการบริษทั 

2. ผูบ้งัคบับญัชา 

3. ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

4. เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

5. ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เม่ือบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ได้รับขอ้ร้องเรียน จะตอ้งแจง้ให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และหรือ
กรรมการผูจ้ดัการทราบ ภายใน 24 ชัว่โมง บริษทับริษทัฯ จะเร่ิมด าเนินการสอบสวนเร่ืองร้องเรียนทั้งหมด
อยา่งรวดเร็วและเป็นความลบัเท่าท่ีสามารถท าได ้กลุ่มบริษทัฯ คาดหวงัวา่พนกังาน จะให้ความร่วมมือใน
การสอบสวน โดยชอบดว้ยกฏหมายต่อขอ้กล่าวหาวา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

มาตรการคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายให้กบัผูร้ายงาน ผูร้้องเรียนหรือ ผูท่ี้ให้ความร่วมมือใน
การรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

ผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงจะไดรั้บความคุม้ครอง
ตามหลกัเกณฑ ์นโยบายการเปิดโปงความผดิท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี 
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1. สามารถเลือกท่ีจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยตนเองได ้ในส่วนของผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือ ผูใ้ห้
ความร่วมมือในการรายงานหากควรจะเปิดเผยตนเองต่อผูส้อบสวนท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ี
จากบริษทั เพื่อประโยชน์ของการสอบสวนนั้น ๆ 

2. บริษทัจะถือว่าขอ้มูลท่ีไดรั้บการรายงานหรือร้องเรียนมาเป็นความลบั หรืออาจเปิดเผยเท่าท่ี
จ  าเป็น โดยจะไม่ใหก้ระทบถึงผูร้ายงาน ผูร้้องเรียนหรือ ผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือ 

3. มาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสม จะถูกน ามาใช ้หากผูร้ายงานผูร้้องเรียน ผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือ เห็น
วา่อาจจะไดรั้บความไม่ปลอดภยั 

4. ผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน ผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือ จะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยความเป็นธรรม 
หากตนเองไดรั้บความเดือดร้อน 

นโยบำยสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มบริษทัทิปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้กลุ่ม
บริษทัฯ เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื จึงก าหนดนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะคุม้ครอง
พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

1. ด าเนินการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อช้ีบ่ง ป้องกนั และด าเนินการกบัผลกระทบดา้นสิทธิ
มนุษยชนท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นผลกระทบดา้นกฎหมาย หรือหลกัการปฏิบติัระหว่างประเทศ 
ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงทบทวนผลกระทบดา้น
สิทธิมนุษยชนและหามาตรการในการด าเนินการกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนเหล่านั้น 

2. ปฏิบติัหรือพฒันากลไกส าหรับการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นสิทธิมนุษยชน  เพื่อประโยชน์
ร่วมกนัของกลุ่มบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตสินคา้และวตัถุดิบ พนกังานและลูกคา้ 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ มีความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ
มนุษยชนท่ีตรงกนั  

3. ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ ทั้งหมด โดยจะไม่เลือกปฏิบติั
ต่อบุคคลใด ๆ ในเร่ืองแนวคิดและมุมมอง เช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ 
สัญชาติ อาย ุความทุพพลภาพ หรือ สถานภาพอ่ืนใดท่ีถือวา่เป็นสิทธิมนุษยชน รวมทั้งยกระดบั
ของความตระหนกัดา้นสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษทัฯ  

4. ให้ความเคารพและด าเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิการเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิดา้น
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัฯ  
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5. ให้ความเคารพในการรักษาความปลอดภยัส่วนบุคคล การปลอดจากการล่วงละเมิด หรือการ
ข่มเหงต่าง ๆ และเสรีภาพในการรวมกลุ่มในสถานท่ีท างาน 

6. ให้ความส าคญั ด าเนินการและส่งเสริมเพื่อยกระดบัสิทธิในการท างานของพนกังาน ปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ีตอ้งประกอบดว้ยหลกัมนุษยธรรม สุขภาพและความปลอดภยั
ของพนกังาน ปราศจากการบงัคบัใชแ้รงงานและแรงงานเด็ก 

นโยบำยกำรจัดซ้ือจัดหำอย่ำงยัง่ยืน 

กลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท์ มีความมุ่งมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้กลุ่ม
บริษทัฯ เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื จึงก าหนดนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการตั้งแต่
ผูผ้ลิต ผูใ้หบ้ริการ ผูจ้ดัจ  าหน่าย การใชง้านและการผลิต เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วง
โซ่คุณค่าของกลุ่มบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมให้เกิดการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นธรรม ทั้งในดา้นราคาคุณภาพ การส่งมอบ การจดัท า
สัญญา 

2. ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาคู่คา้ในห่วงโซ่คุณค่า ทั้งการสร้างความตระหนกั การประยุกต์ใช้
หลกัการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งย ัง่ยืน รวมถึงการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ดา้น
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

3. ส่งเสริมใหเ้กิดการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการ จากผูผ้ลิตผูใ้หบ้ริการ และผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้
และบริการ ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานหรือเทียบเท่า ในด้านส่ิงแวดล้อมหรือความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และหรือบริการ จากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายใน
ทอ้งถ่ินหรือบริเวณใกลเ้คียงกบักลุ่มบริษทัฯ 

5. ส่งเสริมให้พนักงานท่ีเก่ียวข้องบูรณาการในกระบวนการจดัซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการ
ทางดา้นจรรยาบรรณ ส่ิงแวดลอ้ม    อาชีวอนามยั ความปลอดภยั สิทธิมนุษยชนและสังคม 

6. ส่งเสริมใหเ้กิดการปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งต่อเน่ืองโดยอาศยัตวัช้ีวดัท่ีสัมพนัธ์
กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

กำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยก าหนด และไดมี้การรายงานและเปิดเผยต่อประชาชนบนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.tipcoasphalt.com 

http://www.tipcoasphalt.com/
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9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยศึกษาและกลัน่กรองโดยเฉพาะใน
ดา้นต่าง ๆ ปัจจุบนับริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ มี 4 ชุด 
ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

(1) คณะกรรมกำรบริหำร 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อท าหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตวัในการบริหารและด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

1. นายสมจิตต ์เศรษฐิน    ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายจา๊คส์ ปาสตอร์     กรรมการบริหาร 

3. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์    กรรมการบริหาร 

4. นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร    กรรมการบริหาร 

5. นายอูกส์ เดอชองส์     กรรมการบริหาร 

6. นายจา๊คส์ มาร์แชล     กรรมการบริหาร/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจะท าหนา้ท่ีบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯ ไดก้ าหนดไวโ้ดยมีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นเจา้หน้าท่ีบริหารสูงสุดในดา้นการก าหนดนโยบาย
การปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ บริษทัฯ ในดา้นปฏิบติัการ 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

ตามมติของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. เสนอวาระการประชุมส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีจะมีข้ึนและให้ค  าปรึกษาแก่
คณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีความส าคญั 

2. ก าหนดนโยบายและวธีิปฏิบติัในการด าเนินงานของบริษทัฯ 

3. บริหารจดัการและก าหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษทัฯ และตดัสินใจในเร่ือง    
ต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารของบริษทั ทิปโกแ้อส
ฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)  
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เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกฎและขอ้บงัคบัของคณะกรรมการบริหาร การด าเนินการใด ๆ 
ของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบโดยร้อยละ  75 ของกรรมการบริหารทั้งหมด 
(“กรรมการบริหารส่วนใหญ่”) และการตดัสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารตามกฎและขอ้บงัคบัของ
คณะกรรมการบริหาร (เวน้แต่การตดัสินใจซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัโดยผูถื้อหุ้นของบริษทั  ตามท่ีก าหนด
ไวโ้ดยชดัเจนในขอ้บงัคบัของบริษทัหรือในพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั หรือซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติั
โดยคณะกรรมการบริษทั ตามท่ีก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในกฎและขอ้บงัคบัน้ี) ให้มีผลผูกพนับริษทัและ
ผูบ้ริหารของบริษทัคณะกรรมการบริหารอาจยื่นค าขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นคร้ัง
คราว โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารส่วนใหญ่ เพื่อขอใหค้ณะกรรมการบริษทัให้สัตยาบนัค ายืนยนั 
หรือการอนุมติัในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด  หรือในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารได้ร้องขอหรือได้
ด าเนินการ 

เร่ืองซ่ึงมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจในกำรตัดสินใจ 

1. การเข้าท าสัญญาให้สิทธิในทางการค้าใด ๆ แก่ผู ้จ  าหน่ายหรือผู ้ขายไม่เกินจ านวนท่ี
คณะกรรมการบริษทัจะก าหนดข้ึน 

2. การวา่จา้ง การเล่ือนต าแหน่ง และการเลิกจา้งบุคลากรซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. จดัเตรียมและน าเสนอขอ้เสนอเก่ียวกบัการควบรวมบริษทักบัองคก์รทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ หรือ
การก่อตั้งบริษทั หรือหา้ง หุน้ส่วนในลกัษณะท่ีเป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทัและองคก์รใด ๆ 
ใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

4. นโยบายเก่ียวกบัเงินเดือน และค่าจา้งของเจา้หน้าท่ีและลูกจา้งของบริษทั รวมทั้งท่ีเก่ียวกบั
ผลประโยชน์และสวสัดิการ 

5. นโยบายดา้นการตลาดและการขาย 

6. จดัเตรียมและน าเสนองบประมาณดา้นก าไรและขาดทุนประจ าปี ประมาณการกระแสเงินสด
ประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และแผนดา้นการลงทุนและการจ าหน่ายจ่าย
โอนของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

7. การเขา้ท าธุรกรรมใด ๆ โดยบริษทัหรือบริษทัยอ่ยใดภายใตง้บประมาณดา้นก าไรและขาดทุน
ประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือนโยบายการเงินซ่ึงได้รับอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 

8. การเขา้ท าธุรกรรมใด ๆ  โดยบริษทัหรือบริษทัยอ่ยใดภายใตแ้ผนดา้นการลงทุนและการ
จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์นของบริษทั ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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9. การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการของบริษทัยอ่ยบริษทัหน่ึงบริษทัใดของบริษทั 

10. การยืน่และเขา้ร่วมในการประกวดราคา การลงนามในสัญญาจดหมายโตต้อบ หรือเอกสารซ่ึงมี
ผลผกูพนับริษทั 

11. การเป็นผูแ้ทนของบริษทัและด าเนินการในนามของบริษทักบับุคคลภายนอก บุคคลสาธารณะ
หรือบุคคลธรรมดา กระทรวงฝ่ายปกครอง และชุมชนทอ้งถ่ินต่าง ๆ 

12. การมอบหมายต่อแก่ผูรั้บประโยชน์พร้อมวิธีการหรือเคร่ืองมือความช านาญ และอ านาจท่ี
จ าเป็น ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ทนักาลทนัเวลาส าหรับระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการบริหารจะก าหนด อนัเก่ียวขอ้งกบักฎและขอ้บงัคบัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือส่วนหน่ึง
ส่วนใดท่ีใชบ้งัคบัในปัจจุบนั และ 

13. กระท าการใด ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎและขอ้บงัคบัท่ีใช้บงัคบัใน
ปัจจุบนั ยกเวน้การอนุมติัในกรณีดงัต่อไปน้ีใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

• การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงเขา้ข่ายท่ีจะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

• การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัซ่ึงเขา้ข่ายท่ีจะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

• รายการใด ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผู ้
พิจารณาอนุมติั 

(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 
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โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน โดยนายปานเฉลิม สุธาธรรม จบการศึกษาด้านบัญชี (B.S. 
Accounting) จาก Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรง มีวาระการท างาน 3 ปี 
จะแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนและ/หรือ จะแต่งตั้งคณะกรรมการเดิมโดยคณะกรรมการบริษทั เม่ือครบ
ก าหนดวาระ 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั ดงัน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก หรือเลิกจา้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งสอบทานค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว 
ในการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่ง
นอ้ย ดงัต่อไปน้ี 
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6.1      ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของ
บริษทั 

6.2      ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

6.3      ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

6.4      ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

6.5      ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6.6      จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน 

6.7      ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามกฎบตัร (charter) 

6.8     รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ 

1. ให้คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัอิสระจ านวนอย่างน้อย 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. คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บเงินค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด 

6. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ 
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(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. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายปานเฉลิม สุธาธรรม  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายจา๊คส์ ปาสตอร์   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

1. พิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทัฯ และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาคดัเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหารเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

3. พิจารณากลัน่กรองและเสนออตัราค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ท่ีด ารงต าแหน่งอยูเ่สนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมติั 

4. พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหารท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้
รับผดิชอบเร่ืองความต่อเน่ืองในการบริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการสร้างความมัน่ใจวา่บริษทัฯ มีแผนการ
สืบทอดต าแหน่งและความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงอ่ืน ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่ออนุมติั ทั้งน้ี
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างมากในการสรรหาผูน้ าท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพื่อ
บริหารงานบริษทัฯ ใหม้ัน่คงและกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 
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(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. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์  กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. นายจา๊คส์ มาร์แชล    กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์  กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี 

1. เสนอแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัในเร่ืองเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. ดูแลการปฏิบติังานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี 

4. ทบทวนแนวทางหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของ
สากลปฏิบติั และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั  

5. มอบนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัใหก้บัฝ่ายจดัการเพื่อน าไปปฏิบติั  

9.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 

(1) คณะกรรมกำรอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 7 ท่าน มีรายช่ือดงัน้ี 

1. นายนพพร เทพสิทธา 

2. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ 

3. นายปานเฉลิม สุธาธรรม 

4. นายนิพนธ์ สุทธิมยั 

5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์
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6. นายโก บนั เฮง็ 

7. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม 

หลกัเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรอสิระ  

คณะกรรมการอิสระไดรั้บการแต่งตั้งตามหลกัเกณฑ์ขอ้ก 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 งมาให้ เป็นตัวแทนเพื่อ รักษา
ผลประโยชน์ของกรรมการผูถื้อหุน้รายใหญ่  

2.5 เปิดเผยความสัมพนัธ์ใด ๆ ท่ีอาจท าใหข้าดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษทัฯ  
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นิยำม “กรรมกำรอสิระ” ของบริษัทฯ 

คุณสมบัติกรรมกำรอสิระ 

บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ  ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามของกรรมการบริษทัไวต้ามหลกัเกณฑ ์
เร่ือง “กรรมการอิสระ” ซ่ึงก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษทัฯ หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั โดยนบัรวมการถือหุ้นของ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้ งในปัจจุบนัและก่อนได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือ 
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระ รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ กบั
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

โดยความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 
ตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ี เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยให้นบั
รวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึน ในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนัดว้ย 
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5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั (ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้น
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยนับรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งด้วย) ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บ 
การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ ท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั 
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบนัและก่อน
ไดรั้บการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ ของบริษทั หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทั 

(2) กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้
รับผดิชอบเร่ืองความต่อเน่ืองในการบริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการสร้างความมัน่ใจวา่บริษทัฯ มีแผนการ
สืบทอดต าแหน่งและความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงอ่ืน ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่ออนุมติั ทั้งน้ี
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างมากในการสรรหาผูน้ าท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพื่อ
บริหารงานบริษทัฯ ใหม้ัน่คงและกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 
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9.4    กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยการส่ง
ตวัแทนบริษทัไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารในบริษทันั้น ๆ ตามเอกสารแนบ 2 

9.5  กำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน  

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
หลกัทรัพยใ์ห้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบ โดยก าหนดเป็นวาระหน่ึงในการประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัฯ ทุกไตรมาส 

มาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ โดยคณะกรรมการก าหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษทัและ
แนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรก 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 าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์

ก าหนดให้เลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบท่ีจะให้กรรมการและผูบ้ริหารน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สีย
ของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งภายในเวลา โดยเลขานุการบริษทัฯลงนามรับทราบและจดัส่งรายงานให้ประธาน
คณะกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัหลงัจากไดรั้บรายงาน ตามประกาศ 
เร่ือง หลกัเกณฑ์การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ท่ี 006/2552 ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 
2552 
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กำรป้องกนัควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

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

2. มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายบริหาร 
และผูถื้อหุ้น จึงท าให้ปราศจากการกา้วก่ายหนา้ท่ีความรับผิดชอบในกรณีท่ีกรรมการบริษทัฯ 
หรือผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึงมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สีย
นั้นก็จะไม่เขา้ร่วมประชุมหรืองดออกเสียงเพื่อให้การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัฯ และ 
ผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งยติุธรรมเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

3. การก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการใชข้อ้มูลภายในไวใ้นอ านาจด าเนินการและขอ้บงัคบั
พนกังานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีบทก าหนดโทษชดัเจนกรณีท่ีผูบ้ริหารหรือพนกังาน
น าขอ้มูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือน าไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 

4. จรรยาบรรณบริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัเพิ่มเติมส าหรับการห้ามพนกังานใชท้รัพยสิ์นของ 
บริษทัฯ หรือใชเ้วลาท างานในการคน้หาขอ้มูลติดต่อ หรือซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยา่งเป็นประจ า
เพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือบุคคลอ่ืน  โดยไม่มีเหตุอนัควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั โดยบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได ้

การก าหนดใหก้รรมการอิสระเป็นผูมี้หนา้ท่ีดูแลผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ
แทนได้ และผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนไปยงัประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผา่น E-mail: ind_dir@tipcoasphalt.com เพื่อพิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสมในแต่ละเร่ือง 

บริษัทก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการซ้ือ-ขายหุ้น/ถือครอง
หลกัทรัพยข์องบริษทัใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุกๆ ไตรมาสบริษทัฯ ไดอ้อกประกาศ เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ท่ี 006/2552 ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 2552 
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โดยท่ีมาตรา 89/14 แห่งพระบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้ง
รายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อยทั้งน้ี เพื่อให้บริษทัมีขอ้มูลประกอบการ
ด าเนินการตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัย่อยได ้ นอกจากน้ี การท่ี
กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและซ่ือสัตยสุ์จริต (Fiduciary Duties) ซ่ึงตอ้ง
ตดัสินใจโดยไม่มีส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจ ขอ้มูลในรายงานดงักล่าว จึงเป็น
ประโยชน์ต่อการติดตามดูแลใหก้ารท าหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการดงักล่าวดว้ย 

ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานภายใน 3 สัปดาห์หลงัจากด ารงต าแหน่ง และรายงานการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูล ภายใน 15 วนัท าการ โดยเลขานุการบริษทัฯ ลงนามรับทราบและจดัส่งรายงานให้
ประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัหลงัจากไดรั้บรายงาน 
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การเปล่ียนแปลงการถือครองหุน้บริษทัของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงมีรายละเอียดต่อไปน้ี    

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

(จ ำนวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที ่ 13  
ธันวำคม 2557 
ปรับตำมกำร
เปลีย่นแปลง
มูลค่ำทีต่รำไว้ 

1: 10) 

จ ำนวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที ่31 
ธันวำคม 2558 

จ ำนวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้/
(ลดลง) 
ในปี 5228 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท ( %) 
จ านวน 

1,543,850,070 
หุน้  

1. นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร ประธานกรรมการบริษทั 15,080,000 14,000,000 (1,080,000) 0.907 

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 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- - - - 

6. นางแอนน ์แมรี มาร์เชท ์
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- - - - 

7. นายโก บนั เฮง กรรมการอิสระ - 50,000 50,000 0.003 
8. นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค กรรมการ - - - - 

9. นายจ๊าคส์  ปาสตอร์ 
รองประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

600,000 500,000 (100,000) 0.032 

10. นายจ๊าคส์  ลีออสท ์ กรรมการ - - - - 
11. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ - - - - 
12. นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการบริหาร 12,200,000 12,500,000 300,000 0.809 

13. นายจ๊าคส์ มาร์แชล 

กรรมการบริหาร 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน และกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ 

- - - - 

14. 
นายสมจิตต ์ เศรษฐิน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 32,000,160 28,000,000 (4,000,160) 

2.461 
คู่สมรส - 10,000,000 10,000,000 - 

15. นายชยัวฒัน ์ ศรีวรรณวฒัน ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

600,000 1,200,000 1,140,000 0.077 

16. นายกษิดิศ เจริญชลวานิช รองกรรมการผูจ้ดัการ - ประเทศไทย 555,000 268,000 (287,000) 0.017 
17. นายอูกส์  เดอชองส์ รองกรรมการผูจ้ดัการ - ต่างประเทศ - - - - 
18. นายโก๊ะ ไล ้ฮวด รองกรรมการผูจ้ดัการ - บญัชีและการเงิน - 800,000 800,000 0.052 
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ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

(จ ำนวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที ่ 13  
ธันวำคม 2557 
ปรับตำมกำร
เปลีย่นแปลง
มูลค่ำทีต่รำไว้ 

1: 10) 

จ ำนวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที ่31 
ธันวำคม 2558 

จ ำนวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้/
(ลดลง) 
ในปี 5228 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท ( %) 
จ านวน 

1,543,850,070 
หุน้  

19. นางสาวอชัฌา  รัตนต์ระกูลทิพย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน สินเช่ือและกฎหมาย - 415,000 415,000 0.027 
20. นายประวีณ เพญ็มณี ผูอ้  านวยการสายการผลิต - - - - 
.21  นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซคัส์ ผูอ้  านวยการกลุ่มธุรกิจเรือ - - - - 

22. นางอุดมพร พนัธ์แพทย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 100,000 502,000 402,000 0.032 

23. นางพนัธ์สิริ  สุตเธียรกุล 
ผูอ้  านวยการสายการขายและการตลาดใน
ประเทศ 

- - - - 

.24  นายสรนารถ นนัทมนตรี ผูอ้  านวยการสายการตลาดต่างประเทศ - 90,000 90,000 0.006 

 

กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทแบบรำยคณะและรำยบุคคล 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ จดัท าและเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เพื่อใชป้ระเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยแบบ
ประเมินดงักล่าวประกอบดว้ย  1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัแบบรายคณะ 2) แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัแบบรายบุคคล วตัถุประสงคห์ลกัของแบบประเมินตนเอง คือ เพื่อ
ประเมินการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัโดยรวมทั้งคณะและกรรมการแต่ละท่านแบบรายบุคคล เพื่อ
ทบทวนการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัการควบคุมดูแลกิจการท่ีดี โดยมีกระบวนการดงัน้ี 

 คณะกรรมการบริษทัประเมินตนเองผา่นแบบประเมินท่ีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1. เลขานุการบริษทัสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทั
ทุกท่าน 

2. เลขานุการบริษทัรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั และด าเนินการปรับปรุงการ 
ด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัรายคณะและรายบุคคลประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คือ 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล) 

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล) 

3. การประชุมคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล) 
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4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ (แบบรายคณะ) 

5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ (แบบรายคณะ) 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร (แบบรายคณะ) 

โดยผลการประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะและรายบุคคล มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.71 คะแนน 
จาก 4 คะแนน และ 3.71 คะแนน จาก 4 คะแนน ตามล าดบั 

กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีแบบใหม่ตามมาตรฐานกลาง
ของตลาดทุนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Corporate Governance Scorecard) โดยไดก้ าหนดให้มีการ
ประเมินผลปีละ 1 คร้ัง แบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การประเมินผลของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยรายคณะ และการประเมินผลของกรรมการชุดยอ่ยรายบุคคล ซ่ึงมีกระบวนการดงัน้ี 

1)  คณะกรรมการชุดย่อยจดัท าแบบประเมินผลตามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และแนวทางการด าเนินการของคณะกรรมการชุด
ยอ่ย 

2)  เลขานุการบริษทัสรุปและรายงานผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยและ
ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3)  เลขานุการบริษทัรายงานผลประเมินของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่อคณะกรรมการชุดยอ่ย  
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หัวข้อประเมินของแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคลมี
รายละเอียดดงัน้ี  

หัวข้อ 

แบบรำยคณะ แบบรำยบุคคล 

กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

กรรมกำร
ก ำกบัดูแล
กจิกำรที่ด ี

กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

กรรมกำร
ก ำกบัดูแล
กจิกำรที่ด ี

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

2. บทบาท หนา้ท่ี และความ
รับผดิชอบของ
คณะกรรมการ /               

3. การประชุมคณะกรรมการ / / / / / / / / 
4. การท าหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการ  / / / / / / / / 

5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ /               
6. การพฒันาตนเองของ
กรรมการและการพฒันา
ผูบ้ริหาร /               

 

โดยผลการประเมินของคณะกรรมการชุดยอ่ย ปี 2558 ทุกชุดสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

คณะกรรมกำรชุดย่อย 
ผลกำรประเมนิของคณะกรรมกำรชุดย่อย 

แบบรำยคณะ แบบรำยบุคคล 
1. คณะกรรมการบริหาร 3.70 3.63 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3.95 3.91 
3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3.74 3.75 
4. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 3.59 3.64 

ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัและผลการประเมินของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยและรายงานใหค้ณะกรรมการทุกท่านรับทราบดว้ย 

กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 

บริษทัฯ ก าหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อใหก้รรมการใหม่รับทราบถึงนโยบาย
ธุรกิจโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผูถื้อหุ้น ผลประกอบการธุรกิจ ระบบขอ้มูลและระเบียบขอ้บงัคบัและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีกรรมการใหม่แต่ละคนจะได้รับคู่มือกรรมการและขอ้มูลอ่ืน ๆ  โดย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูอ้ธิบายสรุปนโยบายบริษทัฯ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(รวมถึงโครงสร้างผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น ผลงานและกระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ) กฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบั การอธิบายโดยสรุปดา้นการตลาดและการด าเนินงานและผลประกอบการล่าสุด 

กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั  เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
บริษทัฯ ได้มีการส่งกรรมการและผูบ้ริหารเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ กบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สภาวิชาชีพบญัชี สมาคมผูต้รวจ
สอบภายในแห่งประเทศไทย และ ชมรมนกัลงทุนสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
ผู้เข้ำร่วมอบรม ต ำแหน่ง หลกัสูตร วนัที่ 

นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ CG Forum 2/2015 “ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษทักบัฝ่าย
จดัการในการควบคุมภายใน” 

วนัท่ี 23 มิถุนายน 2558   

นายนิพนธ์ สุทธิมยั กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

CG Forum 3/2015  Risk Oversight : 
High  Priority Roles Of the Board 

วนัท่ี 9 กนัยายน 2558 

นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์ กรรมการอิสระ กรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน   

“Thailand CG Forum: Governance 
as a driving force for business 
sustainability” 

วนัท่ี 28 ตุลาคม 2558   

นายอูกส์ เดอชอง รองกรรมการผูจ้ดัการ – 
ต่างประเทศ 

หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) DCP 203/2015 

วนัท่ี 22 มีนาคม 2558   
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9.6  ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
แบบยืนยันควำมถูกต้องครบถ้วนของค่ำตอบแทนทีจ่่ำยให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
รำยกำร

ที ่
ช่ือบริษัทผู้จ่ำย ช่ือผู้สอบบญัชี ค่ำสอบบัญชี (บำท) 

1 บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั                             
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

2,050,000.- 

2 บริษทั เรยโ์คล แอสฟัลท ์จ ากดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั                             
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

550,000.- 

3 บริษทั ไทยบิทูเมน จ ากดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั                             
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

1,050,000.- 

4 บริษทั บิทูเมน มารีน จ ากดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั                             
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

320,000.- 

5 บริษทั ทิปโกม้ารีไทม ์จ ากดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั                             
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

260,000.- 

6 บริษทั อลัฟ่า มารีไทม ์จ ากดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั                             
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

240,000.- 

7 บริษทั เดลตา้ ชิปป้ิง จ ากดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั                             
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

260,000.- 

8 บริษทั ทาสโก ้ชิปป้ิง จ ากดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั                             
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

280,000.- 

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

รำยกำร
ที ่

ช่ือบริษัทผู้จ่ำย 
ประเภทของงำนบริกำร
อ่ืน (non-audit service) 

ช่ือผู้สอบบญัชี 

ค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอ่ืน 

ส่วนทีจ่่ำยไปใน
ระหว่ำงปีบญัชี 

ส่วนทีต้่อง
จ่ำยใน
อนำคต  

9 บริษทั อลัฟ่า มารีไทม ์จ ากดั สอบทานการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของบตัรส่งเสริม
การลงทุน 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั                             
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

- 90,000.- 

10 บริษทั ทาสโก ้ชิปป้ิง จ ากดั 
สอบทานการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของบตัรส่งเสริม
การลงทุน 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั                             
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

- 90,000.- 

11 บริษทั บิทูเมน มารีน จ ากดั 
สอบทานการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของบตัรส่งเสริม
การลงทุน 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั                             
(โดยคุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

- 45,000.- 

รวมค่ำตอบแทนส ำหรับงำนบริกำรอ่ืน (non-audit fee)  225,000.- 

ขอ้มูลขา้งตน้  
 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มีขอ้มูลการใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ ส านกั

งานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดัท่ีขา้พเจา้
ทราบและไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

  ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคือ ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                 เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ ขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดงค่าตอบแทนสอบ
บญัชี และค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดั และบุคคลหรือกิจการ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีดงักล่าวท่ีถูกตอ้งครบถว้น 

                                                                   
 

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  

กลุ่มบริษทัฯ มีโครงการการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ปรับปรุงคุณภาพของชีวิตของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียหลกั รวมถึงพนกังาน ผูรั้บเหมาและชุมชนท่ีตั้งอยู่ใกลก้บัโรงงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ ตาม
มาตรฐาน ISO 26000 

10.1  นโยบำยควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นและให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผดิชอบต่อสังคมในระดบัสูงสุดตลอดเวลา  เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการค านึงถึงการมีส่วนร่วมในความส าเร็จของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีกรอบการ
ท างานท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในระดบัมาตรฐานสากล เพื่อให้คณะกรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังาน ยดึถือเป็นแนวปฏิบติั ดงัน้ี  

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

ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่า และไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
3. พฒันาและปรับปรุง การด าเนินงานดา้นทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะงานดา้นความ

ปลอดภยั    อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน 
4. มุ่งมัน่ปรับปรุงสมรรถนะการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างมีกลยุทธ์และต่อเน่ือง เพื่อลด

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

อยา่งเป็นธรรมต่อลูกคา้และผูบ้ริโภค 
7. ด าเนินการให้มีส่วนร่วมและพฒันาชุมชนเป้าหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถ พิจารณา

ร่วมกบัการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืของกลุ่มบริษทัฯ  
8. บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์ ในการตัดสินใจทางธุรกิจและทุก

กระบวนการของการท างาน เพื่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงทั้งห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษทัฯ 
9. ทบทวนและบริหารจดัการผลกระทบในการด าเนินธุรกิจและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

อยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

http://www.tipcoasphalt.com/
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ส่ือสารเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งครบถว้น ทนัเวลา ต่อเน่ืองอยา่งเป็นระบบ เพื่อ
ยกระดบัความตระหนกั ความสมคัรใจในความรับผดิชอบต่อสังคมใหเ้กิดข้ึนในพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษทัฯ 

ควำมรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินงานโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมในความส าเร็จของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยก าหนด
เป็นขั้นตอนการท างานท่ีไดต้ามมาตรฐานสากล ท่ีจะตอ้งช้ีบ่งผูมี้ส่วนไดเ้สีย ประเมินผลประโยชน์และ
ผลกระทบ ท าการจดัล าดบัความส าคญัโดยใช้หลกัสารัตถภาพ เพื่อท าการสานเสวนาและส่ือสาร รวมทั้ง
ก าหนดแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เช่น โรงงาน ทบทวน
สถานะเร่ิมตน้ สานเสวนาก าหนดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมติดตามและทบทวนผลงานท่ีปฏิบติัต่อ
ชุมชนเป้าหมายรอบโรงงานหรือ ใชแ้บบสอบถาม สอบถามความเห็นของผูข้ายและลูกคา้เพื่อน ามาปรับปรุง
การตอบสนองต่อความคาดหวงัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มใหดี้ข้ึน 

กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

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
ฝึกอบรมในงานมาสร้างวฒันธรรม โดยก าหนดเป็นชัว่โมงอบรมประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่นอ้ยกวา่ 6 
ชัว่โมงต่อคนต่อปี ปี 2558 มีชัว่โมงอบรมจ านวน 3,102 ชัว่โมง โดยมากกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้4,086 ชัว่โมง 

กลุ่มบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพโดยด าเนินโครงการต่าง ๆ  
ไดแ้ก่ 

• การปรับปรุงการผลิตเพื่อใชต้วัท าละลาย (Solvent) ใหน้อ้ยลง แต่ยงัคงรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑไ์ว ้

• ลดการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงดว้ยการเปล่ียนมาใช้รถและเรือขนส่งยางมะตอยขนาดใหญ่ ช่วยลดจ านวน
เท่ียวในการเดินทาง ส าหรับการจดัส่งสินคา้และใช้วสัดุกนัความร้อนประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการ
สูญเสียพลงังานความร้อนระหวา่งการขนส่ง 

• ลดการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงโดยติดตั้ง GPS ในรถขนส่งยางมะตอยเพื่อใช้วางแผนเส้นทางเดินรถท่ีสั้ น
ท่ีสุด 
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• ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (NOx) โดยการใชก้๊าซแอลพีจี แทนน ้ ามนัดีเซลในการให้ความ
ร้อนผลิตภณัฑย์างมะตอย 

• การประหยดัพลงังานความร้อนในกระบวนการผลิตโดยการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพ 

• เพิ่มการใชพ้ลงังานสะอาด โดยการใชก้๊าซแอลพีจี แทนไมฟื้นในการให้ความร้อนกบัผลิตภณัฑ์ในรถ
ขนส่ง 

ถึงแมว้า่กระบวนการผลิตของกลุ่มบริษทัฯ จะยงัไม่สามารถท าให้การปล่อยมลพิษเป็นศูนยไ์ด ้แต่
กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการลดมลพิษตามมาตรการก าจดัตามล าดบัขั้นอยา่งต่อเน่ือง เช่น 

• การปรับปรุงกระบวนการบ าบดัน ้ าเสียเพื่อให้สามารถน าน ้ าเสียในการผลิตแอสฟัลต์อิมลัชั่นกลบัมา
ใชไ้ดใ้หม ่

• การน าสารหล่อล่ืนจากรถขนส่งยางมะตอยท่ีออกมาไปเป็นวตัถุดิบป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิตยาง     
มะตอย 

• การตรวจวดัคุณภาพอากาศท่ีปล่อยออกนอกโรงงานอยา่งสม ่าเสมอ 

• การลดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ ซ่ึงเป็นพิษต่ออากาศลงโดยระบุประเภทของเคร่ืองยนต์ตาม
มาตรฐาน “Tier2” ในสัญญาการก่อสร้างเรือล าใหม่ 

แผนงำนและควำมพยำยำมเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 

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

กลุ่มบริษทัฯ เห็นความส าคญัของการสร้างความตระหนักในการสร้างป่าเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 
สนบัสนุนการปลูกป่าอยา่งย ัง่ยนื โดยการร่วมกบัชุมชนปลูกตน้ไมแ้บบผสมผสานทั้งพืชเศรษฐกิจและไมย้ืน
ตน้เน้ือแข็ง มุ่งเน้นให้เป็นวฒันธรรมกลุ่มบริษทัและเพิ่มอตัราการรอดของตน้ไม  ้ ตั้งแต่ปี 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 และ
โรงกลัน่ยางมะตอย 

ส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2004 มอก.14001–2548 
ทุกโรงงานในประเทศ และ
โรงกลัน่ยางมะตอย 

อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั 

OHSAS 18001:2007 
มอก.18001–2554 

ทุกโรงงานในประเทศ 

พลงังาน 
 พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน พ.ศ. 2535 
ทุกโรงงานในประเทศ 

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

 

CSR-DIW2555 ทุกโรงงานในประเทศ 

กำรมีส่วนร่วมและกำรพฒันำชุมชนอย่ำงต่อเน่ือง 

   ในปี 2558 พนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งท่ีส านกังานใหญ่และโรงงานทุกแห่ง มีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชนในหลายๆ ดา้น คือ การศึกษา กีฬา วฒันธรรม และการพฒันาสภาพแวดลอ้มและเศรษฐกิจของ
ชุมชน เช่น 

• สนบัสนุนทุนการศึกษาแก่นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมตน้ถึงมธัยมปลายท่ีอาศยับริเวณรอบๆโรงงานของ
บริษทัฯ ในประเทศไทย 16 โรงเรียน เป็นจ านวน 1.6 ลา้นบาท 

• เปิดโอกาสให้นกัศึกษาจากสถาบนัต่าง ๆ เขา้เยี่ยมหรือ ให้คณะครูและนกัเรียน ชุมชนรอบโรงงาน มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความปลอดภยั” หรือ “Open House” ของโรงงานอยา่งสม ่าเสมอ 

• ด าเนินโครงการต่อเน่ืองกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพฒันาวิชาการด้าน
ผลิตภณัฑ์ยางมะตอยท่ีจะน าไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อ
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัและประเทศต่อไป เช่น ร่วมด าเนินการพฒันาห้องปฏิบติัการทดสอบการ
พฒันางานทางดว้ยยางมะตอย 

• ดว้ยเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาและสืบสานไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมไทย กลุ่มบริษทัฯ จึงรับบา้นเรียน
ละครมรดกใหม่ ซ่ึงเป็นโรงเรียนศิลปการละครเขา้มาอยูใ่นความอุปถมัภ ์ โดยการประชาสัมพนัธ์และ
จดัการแสดงละครเพื่อหารายได้ เป็นประจ าทุกปี ปี 2558 มีรายไดจ้ากการแสดงและบริจาคโดยไม่หกั
ค่าใชจ่้าย รวม 1.6 ลา้นบาท 
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• มุ่งเน้นการใช้ความเช่ียวชาญด้านเทคนิคของกลุ่มบริษทั ท าโครงการต่อเน่ืองหลายปีกบัชุมชนและ
โรงเรียนใกลเ้คียง เพื่อส่งเสริมรายได ้ เช่น การคิดคน้และจดัท าแผงป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองตีดินท า
เทือกนา (ขลุบ) ท่ีบา้นโป่งหมอ้ขา้ว จงัหวดัพิษณุโลก ควบคุมคุณภาพระบบน ้ าบริโภคท่ีโรงเรียนบา้น
นาใหญ่และส านกัสงฆจ์อมทอง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นตน้ 

• ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ลูกคา้และชุมชน อาสาสร้างและซ่อมแซมถนนท่ีชุมชนใกลเ้คียง
โรงงานของบริษทัในจงัหวดัพิษณุโลกและสุราษฎร์ธานี 

ช่ัวโมงจิตอำสำเพ่ือชุมชน 

เพื่อด ารงไวซ่ึ้งจิตอาสาอยา่งย ัง่ยืนให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมกลุ่มบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2554 กลุ่ม
บริษทัฯ ไดก้ าหนดชัว่โมงจิตอาสาเพื่อชุมชนอย่างนอ้ยคนละ 16 ชัว่โมงต่อปี ให้ผูบ้ริหารและพนกังาน
ร่วมกนัออกไปท ากิจกรรมร่วมกบัชุมชนเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ 

ปี 2558 ผูบ้ริหารและพนกังานไดร่้วมท ากิจกรรมเพื่อชุมชนดว้ยจิตอาสาเป็นจ านวน 21,988 ชัว่โมง 
โดยมากกวา่เป้าหมายชัว่โมงจิตอาสาท่ีตั้งไว ้11,248 ชัว่โมง 

10.2   กำรด ำเนินธุรกจิและกำรจัดท ำรำยงำน 

กลุ่มบริษทัฯ เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-
DIW) ซ่ึงจดัข้ึนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 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 
นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 13 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติั
งบประมาณจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 1 ของค่าเฉล่ียของก าไรสุทธิในช่วงเวลา 3 ปีก่อนหนา้น้ีส าหรับ
โครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัความรับผดิชอบของสังคม (“CSR”) โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2558 

10.3   กำรด ำเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อควำมรับผดิต่อสังคม 

กลุ่มบริษทัฯ ก าหนดนโยบายดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
เพื่อควบคุมและป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะท าให้เกิดความเจ็บป่วยและอนัตรายแก่พนกังานและผูมี้ส่วนได้
เสียอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งก าหนดค่าดชันีความปลอดภยั (Safety Index) ปรากฎผลประจ าปี 2557 เป็นศูนย์
หมายถึง ปลอดอุบติัเหตุท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน(Loss Time Incident) รวมทั้งการปฏิบติังาน
ของพนกังานและการขบัข่ียานพาหนะบนทอ้งถนนท่ีไม่มีอุบติัเหตุ และโรงงานทุกโรงงานได้รับรางวลั
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สถานประกอบการกิจการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานระดบัประเทศ
อยา่งต่อเน่ือง เช่น โรงงานพิษณุโลก ไดรั้บรางวลัจากการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองถึง 14 ปี และในปี 2557 
กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองเพิ่มจากมาตรฐานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มอก. 18001-2554 เป็น
มาตรฐานระดบัสากล OHSAS 18001:2007 

กลุ่มบริษทัฯ ยงัลดการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงในการผลิตโมดิฟายด์แอสฟัลตใ์นโรงงานต่าง ๆ ดว้ยการ
ก าจัดตะกรันคาร์บอนบนผิวท่อเปล่ียนถ่ายความร้อนภายในของถังเก็บโมดิฟายด์แอสฟัลต์ท าให้การ
แลกเปล่ียนความร้อนเร็วข้ึน ท าใหป้ระหยดัการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงเพื่อท่ีจะมุ่งเนน้ในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

กลุ่มบริษทัฯ บริษทัฯ   เสาะแสวงหาและคิดคน้วธีิการต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองในการลดการใชพ้ลงังาน 
ลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกอยา่งต่อเน่ือง โดยไดเ้ปล่ียนวิธีการให้ความร้อนยางมะตอยวตัถุดิบ
เพื่อเตรียมการผลิตผลิตภณัฑ์โมดิฟายด์แอสฟัลตจ์ากถงัเก็บ ดว้ยการให้ความร้อนโดยตรง (Direct fire) 
ทดแทนการใหค้วามร้อนผา่นตวักลางน ้ามนัร้อน (Hot oil heat transfer) ในช่วงเร่ิมตน้กระบวนการ ซ่ึงท าให้
ประสิทธิภาพการใหค้วามร้อนท าไดดี้กวา่ โดยสามารถลดการใชพ้ลงังานลงจากปี 2556 กวา่ร้อยละ 25 จาก
กระบวนการแบบเดิม 

10.4   กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

กำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน 

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั่น เพื่อป้องกนัการ
คอร์รัปชัน่ในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าและเพื่อให้การตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมี
ความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งรอบคอบ เช่น ห้ามคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ด าเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริมการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม เป็นตน้ ควบคู่ไปกบักระบวนการท างานท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีท่ีช่วยส่งเสริม
การต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมทั้งการเขา้โครงการพฒันาบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ดา้นการ กบัดูแลกิจการประจ าปี 2556 จดัข้ึนโดย บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่จ  ากดั เพื่อน าผลส ารวจและ
ขอ้เสนอแนะดา้นควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ  Committee of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission หรือ COSO เพื่อน ามาเพิ่มระดบัและพฒันาการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง 

นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน 

กลุ่มบริษทัทิปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้กลุ่ม
บริษทัฯ เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื จึงก าหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่เพื่อป้องกนัการคอร์รัปชัน่ในทุก
กิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า 
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ค ำนิยำมคอร์รัปช่ัน 

คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับ 
สัญญามอบให้ ให้ค  ามัน่เรียกร้องซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น ของขวญั หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสมกบั
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ี ไม่
วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นกระท าหรือละเวน้การฏิบติัหนา้ท่ีอนัเป็นการให้ไดม้า
หรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจใหก้บับริษทัโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่
เหมาะสมทางธุรกิจ 

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
แนวทางการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของขอ้กฎหมายและ
การด าเนินธุรกิจตลอดเวลา  

ประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้กรรมการเขา้อบรมหลกัสูตร Anti-Corruption for Exectutive (ACEP) และ
พนกังานไปร่วมอบรมสัมมนา “การส่ือสารและขั้นตอนการก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัจดทะเบียน” ทั้งน้ี มีการฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและ
แนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตตามนโยบายของบริษทั  

ในปี 2558 บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินระดบัการพฒันาความย ัง่ยืน (Sustainable Development) 
จาก สถาบนัไทยพฒัน์  ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR progress indicator) ระดบั 2 
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เร่ิมพฒันาเขา้กลยุทธ์ (Engaged) และดา้นการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption 
progress indicator) ระดบั 3 มีมาตรการป้องกนั (Established) 

เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา “โครงการบูรณาการและ
ประสานความร่วมมือด้านการป้องกนัและปราบปรามทุจริต” ซ่ึงจดัโดย ส านักงาน ป.ป.ช. และสมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมงาน วนัต่อตา้นคอร์รัปชนัแห่งชาติ 2558 “Active Citizen…พลงัพลเมือง ต่อตา้น
คอร์รัปชนั” เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2558 ณ ห้อง Convention Hall (ชั้น 22) โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท 
เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพฯ โดยหอการคา้ไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  

11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 

กำรควบคุมภำยใน 

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

 สภาพแวดลอ้มของการควบคุมไดถู้กส่งเสริมและสนบัสนุนจากโครงสร้างองคก์รท่ีถูกออกแบบมา
เพื่อรองรับกบัวตัถุประสงคโ์ดยรวมของบริษทัฯ (โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิสัยทศัน์และพนัธกิจ) ทั้งน้ีโครงสร้าง
องคก์รจะถูกทบทวนและปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อสนบัสนุนต่อการเติบโต และการบรรลุเป้าหมายของ
บริษทั โดยมีการแสดงสายการบงัคบับญัชาอย่างชดัเจนในขณะท่ียงัคงส่งเสริมการประสานงานระหว่าง
แผนกต่างๆ อีกทั้งบริษทัฯยงัมีการก าหนดผงัอ านาจการอนุมติั (ท่ีมีการสอบทานและปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ) และก าหนดขอบเขตอ านาจการอนุมติัไวส้ าหรับแต่ละระดบัของการด าเนินงาน
เพื่อใหส้ามารถบรรลุถึงวตัถุประสงคใ์นระดบัองคก์ร 

 หน่ึงในคุณค่าหลกัองคก์รท่ีส าคญั คือ ปฏิบติัรอบคอบ ไดถู้กใชเ้ป็นแนวทางส าหรับหลกัธรรมาภิ
บาลท่ีดีของบริษทัฯ โดยหน่ึงในรากฐานของเร่ืองน้ีคือ การน ากระบวนการบริหารความเส่ียงมาใชอ้ยา่งเป็น
ระบบ (หรือ ERM) ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบัการระบุปัญหาเชิงรุก การประเมิน และ การจดัการกบัโอกาส และ
อุปสรรคท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ การแต่งตั้งต าแหน่ง Chief Risk Officer หรือ CRO ผูมี้ประสบการณ์
เป็นท่ีปรึกษาในปี 2558 ไดเ้นน้ย  ้าถึงคุณค่าของหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีของบริษทัฯ 

ความเส่ียงของบริษทัในทุกระดบัไดถู้กบริหารจดัการผา่นระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
ซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป โดย
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ระบบการควบคุมภายในน้ีไดถู้กระบุไวใ้นคู่มือการปฎิบติังานและอยู่ภายใตก้ารตรวจสอบจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

สุดทา้ยน้ี กระบวนการสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม (ผา่นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งตามความจ าเป็น) พร้อมท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัหัวหนา้ฝ่ายปฏิบติัการและผูบ้ริหาร
อาวโุสของบริษทัฯ ในการตรวจสอบการด าเนินงานและการควบคุมท่ีส าคญัต่าง ๆ 

กำรตรวจสอบภำยใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน (“มาตรฐาน”) ท่ีออกโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายใน โดยได้ท าการรวบรวม
มาตรฐานไวใ้นกฎบตัรการตรวจสอบภายในฉบบัล่าสุดของบริษทัฯ (ท่ีไดรั้บอนุมติัในปี 2555)    

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้มา ฝ่ายตรวจสอบภายในไดมี้การพฒันาการอยา่งไม่หยุดย ั้งจากการตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) มาเป็นการเนน้การตรวจสอบตามฐานความเส่ียง (Risk-based 
Auditing) ในปัจจุบนั (ซ่ึงอาจรวมการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ถา้จ าเป็น) โดยฝ่ายตรวจสอบภายในไม่เพียงให้
ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการควบคุมท่ีมีอยู ่แต่ยงัรวมถึงความเพียงพอของการควบคุมเหล่าน้ี
เพื่อใหส้ามารถติดตามความเส่ียงขององคก์รท่ีมีการเปล่ียนแปลงได ้

นอกจากน้ีฝ่ายตรวจสอบภายในยงัไดใ้ห้ค  าปรึกษากบัฝ่ายอ่ืน ๆ ในบริษทัฯ โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในจะท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน า และเสนอแนะแนวทางให้กบัผูบ้ริหารให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ โดย
ปราศจากการแทรกแซงด้านการด าเนินงานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน  ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีสอดคล้องตาม
มาตรฐานและมีส่วนช่วยใหฝ่้ายตรวจสอบภายในสามารถท่ีจะปรับปรุงกรอบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
เช่นเดียวกบัความสามารถในการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีมีอยูห่รือความเส่ียงใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทท่ีส าคญัในการติดตามการรับรู้ของผูบ้ริหารในเร่ืองความเส่ียงและ
การควบคุม ซ่ึงท าให้บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีอยู่ (โดยเฉพาะความเส่ียงท่ีปรากฎใน
รายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน) และเตรียมความพร้อมขององคก์รในการบรรลุความทา้ทายของเป้าหมาย
ทางกลยทุธ์  

ฝ่ายตรวจสอบภายในก าหนดแผนตรวจสอบตามฐานความเส่ียงซ่ึงจะได้รับการอนุมัติโดย
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ทั้งน้ีแผนงานตรวจสอบตามความเส่ียงจะพิจารณาจากปัจจยัเส่ียง
หลาย ๆ ประการ ยกตวัอย่างเช่น ขนาดของการด าเนินงานของหน่วยงาน กระบวนการต่างๆ ท่ีอยู่ใน
ขอบเขตการตรวจสอบ (“audit universe”) ของบริษทัฯ ความเส่ียงขององคก์ร วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ของ
บริษทัฯ และยงัรวมถึงผลของการตรวจสอบภายในท่ีผา่นมาอีกดว้ย ซ่ึงแผนการตรวจสอบน้ีจะถูกหารือกบั
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ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  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 ทิปโกแ้อสฟัลท ์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
จ านวน 4 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ดา้นกฎหมาย การบริหารธุรกิจ การบญัชี การ
จดัการ และวิศวกรรม โดยมี นายนิพนธ์ สุทธิมยั เป็นประธานกรรมการ และ นายปานเฉลิม สุธาธรรม    
นายนพพร เทพสิทธา และนายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ เป็นกรรมการ ในระหวา่งปี 2558 ไม่มีการเปล่ียนแปลง
กรรมการในคณะกรรรมการตรวจสอบ 

ในปีน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  
รวมถึงการยดึมัน่ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.)  

เน่ืองจากกิจการของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) มีการเติบโตอยา่งแขง็แกร่งในปีท่ีผา่นๆ 
มา และประกอบกบัการเป็นผูน้ าในการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความ
สนใจในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

การควบคุมในเชิงป้องกนั เช่นเดียวกบัการส่งเสริมใหใ้ชว้ธีิปฏิบติัเยีย่งธุรกิจชั้นน าในการปฏิบติังาน
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดการพฒันาในการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน (โดยเฉพาะในการลดขอ้ผิดพลาดให้เหลือน้อย
ท่ีสุด) 

ส่งเสริมแนวปฏิบติัในการตรวจสอบภายในของบริษทัให้เป็นไปตามการตรวจสอบตามฐานความ
เส่ียง (risk-based approach) 

โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 10 คร้ัง ซ่ึงเป็นการประชุมร่วมกบั
ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปขา้งล่างน้ี 

 เขา้ร่วมประชุมโดย 

ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ตรวจสอบภายใน 
การประชุมประจ าเดือน 5 - 6 
การประชุมประจ าไตรมาส 3 3 3 
การประชุมประจ าไตรมาส 
(โดยไม่มีผูบ้ริหาร) 1N1 1 1 
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N1 การเขา้ร่วมประชุมโดยผูบ้ริหารเป็นการประชุมส าหรับวาระพิเศษ และแยกกบัช่วงการประชุมส่วนตวักบั
ทางผูส้อบบญัชี 

กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของบริษทั  ทิปโกแ้อส
ฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี อีกทั้งไดห้ารือกบัผูส้อบบญัชี
เพื่อยืนยนัความถูกตอ้งและครบถว้นของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีส าคญั ความเพียงพอของ
วิธีการบนัทึกบญัชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ และความเป็น
อิสระของผูส้อบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจวา่การจดัท างบการเงินของบริษทัฯเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในระบบบญัชีและงบการเงินวา่มีความถูกตอ้งและ
เช่ือถือได ้รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บ
การเงิน 

กำรบริหำรควำมเส่ียง 

กระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์ร (ERM) ของบริษทัฯ ในปัจจุบนัไดถู้กพฒันาในปี 2556 และมี
การปรับปรุงในปี 2557 ซ่ึงกระบวนการน้ีจะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นทางการ 
ประกอบดว้ยนโยบายการบริหารความเส่ียงและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีระดบัความเส่ียงของ
องคก์รท่ีไดถู้กระบุและถูกประเมินในระหวา่งกระบวนการน้ีจะเป็นขอ้มูลส าคญัส าหรับการพฒันาแผนการ
ตรวจสอบตามฐานความเส่ียง (risk-based audit plan) ซ่ึงจะน าไปใช้ในปี 2559 เป็นตน้ไป ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและอนุมติั 

สอบทำนประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยในปี 2558 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจท่ีระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัไดมี้การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และมีความเห็นว่าบริษทัฯ มีการใช้
ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

กำรสอบทำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจท่ีบริษทัฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ 
(รวมทั้งขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) ขอ้ผูกพนัท่ีบริษทัฯ มีไวก้บับุคคลภายนอกและ
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รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัซ่ึงไดเ้ปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยค์ณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่รายการทางธุรกิจเป็นไป
ตามเกณฑท่ี์ตกลงกนัในการด าเนินธุรกิจตามปกติ 

กำรก ำกบัดูแลงำนตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน  ซ่ึงในระหวา่งปี 2558 ไดเ้นน้ท่ี
หน่วยธุรกิจท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในการท าให้บรรลุพนัธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษทัฯ นอกจากน้ีฝ่าย
ตรวจสอบภายในยงัสอบทานความส าเร็จของแผนการแกไ้ขท่ีตกลงร่วมกนักบัผูบ้ริหารเพื่อติดตามขอ้ตรวจ
พบท่ีได้เคยรายงานไปแล้ว และให้การสนับสนุนตามสมควร  (ในเชิงท่ีปรึกษา) แก่ผูบ้ริหารเพื่อท าตาม
แผนการแกไ้ขใหส้ าเร็จ  

กำรพจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2559 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแต่งตั้งบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ 
บริษทัฯ อีก 1 ปี รวมถึงค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559 โดยน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อ
พิจารณาและขอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ต่อไป 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดด้ าเนินการอยา่งครอบคลุมและสอดคลอ้งตามกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
มัน่ใจวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการจดัท างบการเงินอยา่งถูกตอ้ง มีการด าเนินธุรกิจท่ีดี มีการใชร้ะบบการ
ควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยฯ ไดป้ฎิบติัเป็นไปตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนมี
การเปิดเผยรายการระหวา่งกนัภายใตก้ารก ากบัดูแลท่ีดีท่ีเนน้ความโปร่งใสและน่าเช่ือถือ และนอกจากน้ี
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัคงมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหดี้ยิง่ข้ึนไปอยูเ่สมอทั้งในแง่ของ
คุณภาพและความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของบริษทัฯ                                                               

                                                                            

                                                                                       
                                                                                             นายนิพนธ์ สุทธิมยั 
                                                                                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

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

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

ช่ือ 
ประวตักิำรศึกษำ/ 
กำรฝึกอบรม/ 

ผ่ำนกำรรับรองโดย 

ประสบกำรณ์ท ำงำนใน 5 ปีที่ผ่ำนมำ 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง – บริษทั 

นายโจเซฟ มูกิเลน ซูเซ 
มานิคแคม 
 
ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

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

2555 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน บริษทั
ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั 
(มหาชน) 

2551 – 2555 รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายท่ี
ปรึกษาดา้นบริการ บริษทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอฟเอเอส จ ากดั 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการอาวุโสฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการอนุมติัจากทั้งกรรมการผูจ้ดัการบริษทัและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

                                                                                                                                                         
                                                                                            นายนิพนธ์ สุทธิมยั 
                                                                                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน 

บุคคลทีม่ีผลประโยชน์ร่วมและรำยกำรระหว่ำงกนั 

รายการท่ีเกิดข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยเกณฑ์การพิจารณาความเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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.  นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค 
7.  นายจา๊คส์ ลีออสท ์
8.  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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หน่วย:ล้ำนบำท 

รำยกำรระหว่ำงกนั บริษัททีเ่กีย่วข้องและรำยละเอยีด 5228 เง่ือนไข      5227 

ขายสินคา้และให้บริการแก่ 

Asia Bitumen Trading PTE Ltd.  ขาย - แอสฟัลทซี์เมนต ์ 1,078 

ราคาตลาด/ 
ราคาตามสัญญา 

- 

บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั ขาย - แอสฟัลตซี์เมนต ์น ้ ามนั และบริการ 196 194 

บริษทั ไทยสเลอร่ีซิล จ ากดั ขาย  - แอสฟัลตซี์เมนต ์น ้ ามนั และบริการ 161 220 

Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resources) ขาย  - แอสฟัลตซี์เมนต ์ 2,212 2,618 

Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resources) ค่าระวาง 13 6 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั )มหาชน(  ค่าบริการอ่ืน - อินเตอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์ 1 2 

ISCO Industry PTE ขาย - Aqua Quick 4 - 

รวมรำยได้ทั้งส้ิน 3,665 3,040 

ค่าเช่าและค่าบริการ 
ท่ีจ่ายให้แก่ 

 

บริษทั สยามคอนเทรนเนอร์ เทอร์มินอล  จ ากดั ค่าบริการขนส่งและพิธีการศุลกากร 6 

ราคาตลาด/ 
ราคาตามสัญญา 

5 

บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั ค่าเช่าส านกังาน 18 32 

บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบี์ จ ากดั ค่าบริการอ่ืน ๆ 2 2 

บริษทั ไทยสเลอร่ีซิล จ ากดั ค่าบริการอ่ืน ๆ - 1 

บริษทั ทิปโก ้ทาวเวอร์ จ  ากดั ค่าเช่าส านกังาน 15 - 

Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and Highway Resources) ค่าระวาง 9 4 

รวม 50 
 

44 

ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิคจ่ายให้แก่ Colas S.A. ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค 69 ราคาตามสัญญา 58 

รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งส้ิน 119 
 

102 
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รำยงำนควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั 
ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบ
การเงินดังกล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม 
และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอและใชดุ้ลพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้ง
ให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น
และนกัลงทุนทัว่ไปอยา่งโปร่งใส 

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

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารไดส้อบทาน
แล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

                                                                               
               (นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร)                                            (นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์)  
                     ประธานกรรมการบริษทั                                                        กรรมการผูจ้ดัการ 
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ  ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย ซ่ึง
ประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุป
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ทิปโก้
แอสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมท่ีควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้
สำมำรถจดัท ำ  งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดให้ขำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดด้ำน
จรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งมีเหตุผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงิน
และกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำร
ประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
จดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร    
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม  
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ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินขำ้งตน้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ผลกำรด ำเนินงำน และ
กระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และเฉพำะ
ของ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน 

 



บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1

 ตารางสรุปงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556 
สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2558 % 2557 % 2556 % 2558 % 2557 % 2556 %

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,353,521 8.02 276,988 1.83 495,435 2.44 667,293 5.61 24,641 0.20 89,696 0.52
เงินลงทนุชัว่คราว 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลูกหน้ีตัว๋เงินรับการคา้ 3,657,567 21.68 4,266,727 28.17 3,996,840 19.71 3,276,839 27.55 4,132,581 33.68 3,697,062 21.62
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 474,566 2.81 282,978 1.87 115,833 0.57 425,612 3.58 73,552 0.60 76,033 0.44
ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้สุทธิ 3,183,001 18.87 3,983,749 26.30 3,881,007 19.14 2,851,227 23.97 4,059,029 33.08 3,621,029 21.17
สินคา้คงเหลือ 2,402,519 14.24 3,817,829 ####### 9,349,415 46.12 1,999,512 16.81 3,443,866 28.07 8,651,623 50.59
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 88,775 0.53 34,195 968,682 85,566 0.42 75,378 0.63 31,220 0.25 42,338 0.25
ลูกหน้ีจากการขายสินทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัยอ่ยของกิจการร่วมคา้ 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ 0 0.00 0 0 0 0.00 6,179 0.05 5,644 0.05 40,620 0.24
เงินลงทนุในหุ้นบริุมสิทธิของกิจการร่วมคา้ 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 458 0.00 1,520 7,801 1,625 0.01 458 0.00 1,517 0.01 1,563 0.01
ลูกหน้ีตามสญัญาและสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 1,674,980 9.93 199,322 27,359 134,594 0.66 1,674,980 14.08 199,321 1.62 134,594 0.79
ลูกหน้ีกรมสรรพากรและอ่ืน ๆ 103,973 0.62 95,864 150,395 270,943 1.34 16,391 0.14 39,002 0.32 40,639 0.24

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 8,807,227 52.21 8,409,467 55.53 14,218,585 70.13 7,291,418 61.31 7,804,240 63.60 12,622,102 73.81
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย ร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 147,696 0.88 124,002 0.82 110,521 0.55 3,675,986 30.91 3,725,830 30.36 3,847,464 22.50
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 199,433 1.18 199,433 1.32 199,432 0.98 99,838 0.84 100,106 0.82 100,652 0.59
เงินลงทนุในหุ้นบริุมสิทธิของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินลงทนุในหุ้นบริุมสิทธิของบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนสุทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 210,295 1.77 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

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 7,075,695 41.94 5,652,536 37.32 5,246,623 25.88 552,045 4.64 460,266 3.75 455,784 2.67
สินทรัพย์ไม่มตีัวตนสุทธิ 31,541 0.19 28,933 0.19 21,790 0.11 30,498 0.26 28,317 0.23 21,223 0.12
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 งบดุล (ต่อ)
สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2558 % 2557 % 2556 % 2558 % 2557 % 2556 %

ค่าความนิยม 146,294 0.00 146,294 0.00 146,294 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สิทธิการเช่า - สุทธิ 399,247 2.37 382,414 2.52 217,813 1.07 3,418 0.03 3,646 0.03 3,874 0.02
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 1,630 0.01 192,922 1.27 102,408 0.51 25,383 0.21 144,106 1.17 45,872 0.27
อ่ืน ๆ 60,538 0.36 9,117 0.06 10,053 0.05 3,983 0.03 4,086 0.03 4,931 0.03

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 8,062,074 47.79 6,735,651 44.47 6,054,934 29.87 4,601,446 38.69 4,466,357 36.40 4,479,800 26.19
รวมสินทรัพย์ 16,869,301 100.00 15,145,118 100.00 20,273,519 100.00 11,892,864 100.00 12,270,597 100.00 17,101,902 100.00
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 งบดุล (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2558 % 2557 % 2556 % 2558 % 2557 % 2556 %
หนีสิ้นหมุนเเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 36,088 0.21 4,094,131 27.03 9,416,460 46.45 0 0.00 3,900,734 31.79 9,164,536 53.59
เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้ 1,530,163 9.07 880,671 5.81 1,238,293 6.11 1,618,205 13.61 1,397,490 11.39 1,475,589 8.63
เจา้หน้ีและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 436,653 2.59 783,842 5.18 688,821 3.40 0 0.00 352,500 2.87 352,500 2.06
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,719 0.02 4,173 0.03 7,010 0.03 2,172 0.02 3,288 0.03 5,239 0.03
เงินรับจากผูร่้วมทนุเดิม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 468,999 2.78 206,816 1.37 13,736 0.07 397,282 3.34 193,233 1.57 1,458 0.01
สญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 819,832 4.86 242,628 1.60 119,814 0.59 819,044 6.89 242,628 1.98 119,814 0.70
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 636 0.00 1,110 0.01 7,812 0.04 631 0.01 1,108 0.01 6,586 0.04
เจา้หน้ีอ่ืน 723,462 4.29 433,711 2.86 373,522 1.84 358,251 3.01 195,270 1.59 206,735 1.21
อ่ืน ๆ 100,334 0.59 36,348 0.24 228,942 1.13 41,269 0.35 14,518 0.12 28,568 0.17

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 4,118,886 24.42 6,683,430 44.13 12,094,410 59.66 3,236,854 27.22 6,300,769 51.35 11,361,025 66.43

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 2,044,858 12.12 2,214,432 14.62 2,187,821 10.79 0 0.00 420,000 3.42 772,500 4.52
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1,033 0.01 4,020 0.03 8,279 0.04 286 0.00 2,601 0.02 7,337 0.04
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,097 0.18 30,584 0.15 22,250 0.11 19,023 0.16 22,542 0.18 21,111 0.12
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 112,941 0.75 87,635 0.43 69,822 0.34 92,746 0.78 72,800 0.59 55,545 0.32

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,185,929 12.96 2,336,671 15.43 2,288,172 11.29 112,055 0.94 517,943 4.22 856,493 5.01
รวมหนีสิ้น 6,304,815 37.37 9,020,101 59.56 14,382,582 70.94 3,348,909 28.16 6,818,712 55.57 12,217,518 71.44
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 งบดุล (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2558 % 2557 % 2556 % 2558 % 2557 % 2556 %
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 172,123,329 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1,578,736 1,721,233 1,710,599 1,578,736 1,721,233 1,710,599

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
หุ้นสามญั 153,277,957 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1,543,850 9.15 1,532,780 10.12 1,525,809 7.53 1,543,850 12.98 1,532,780 12.49 1,525,809 8.92

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 969,634 5.75 916,250 6.05 887,824 4.38 969,634 8.15 916,250 7.47 887,824 5.19
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยโดยไม่สูญเสียอ านาจควบคุม -308,455 -1.83 -308,455 -2.04 12,904 0.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 554 0.00 7,748 0.05 0 0.00 554 0.00 7,748 0.06 0 0.00
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
    ท่ีบริษทัฯซ้ือในราคาท่ีต  ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี 6,238 0.06 6,238 0.10 6,238 0.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 75,457 0.45 38,433 0.25 23,255 0.11 75,457 0.63 38,433 0.31 23,255 0.14
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
    จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 172,123 1.02 172,123 1.14 162,053 0.80 172,123 1.45 172,123 1.40 162,053 0.95
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,843,967 46.50 3,711,759 24.51 2,682,129 13.23 5,782,337 48.62 2,785,748 22.70 2,289,092 13.39
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 25,501 0.15 (121,554) (0.80) (58,505) (0.29) 0 0.00 (1,197) (0.01) (3,649) (0.02)

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 10,328,869 61.23 5,955,322 39.32 5,241,707 25.85 8,543,955 71.84 5,451,885 44.43 4,884,384 28.56
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 235,617 1.40 169,695 1.12 649,230 3.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 10,564,486 62.63 6,125,017 40.44 5,890,937 29.06 8,543,955 71.84 5,451,885 44.43 4,884,384 28.56
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 16,869,301 100.00 15,145,118 100.00 20,273,519 100.00 11,892,864 100.00 12,270,597 100.00 17,101,902 100.00
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ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2558 % 2557 % 2556 % 2558 % 2557 % 2556 %
รายไดจ้ากการขายและบริการ 37,136,767 100.00 45,727,305 100.00 33,934,919 100.00 34,265,588 100.00 42,956,607 100.00 31,860,052 100.00
ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้ริการ 29,632,808 79.79 43,722,786 95.62 32,194,942 94.87 28,798,860 84.05 42,099,318 98.00 30,891,707 96.96
ก าไรขั้นต้น 7,503,959 20.21 2,004,519 4.38 1,739,977 5.13 5,466,728 15.95 857,289 2.00 968,345 3.04
ค่าใชจ่้ายการขายและบริหาร 1,145,075 3.08 797,289 1.74 785,330 2.31 659,727 1.93 460,258 1.07 484,414 1.52

ก าไรจากการขายและให้บริการ 6,358,884 17.12 1,207,230 2.64 954,647 2.81 4,807,001 14.03 397,031 0.92 483,931 1.52
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 0.00 203,340 0.59 168,669 0.39 16,100 0.05
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 268,924 0.72 409,440 0.90 35,306 0.10 240,506 0.70 402,166 0.94 5,353 0.02
ค่าชดเชยรับจากขอ้เรียกร้องค่าเสียหาย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อ่ืน ๆ 86,605 0.23 63,466 0.14 123,941 0.37 128,058 0.37 105,659 0.25 127,107 0.40

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

หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) 176,912 0.48 165,723 0.36 -19,670 -0.06 352,060 1.03 -2,480 -0.01 -4,992 -0.02

ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 134,547 0.31 0 0.00
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 57,120 0.17 0 0.00 0 0.00
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม -87,811 -0.24 -48,851 -0.11 -46,207 -0.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอ่ืนๆ 89,236 0.24 7,967 0.02 1,756 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ก าไรจากการด าเนนิงาน 6,536,076 17.60 1,555,297 3.40 1,178,015 3.47 4,969,725 14.50 941,458 2.19 637,483 2.00
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ตารางสรุปงบก าไรขาดทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2558 % 2557 % 2556 % 2558 % 2557 % 2556 %

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 6,536,076 17.60 1,555,297 3.40 1,178,015 3.47 4,969,725 14.50 941,458 2.19 637,483 2.00
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 151,113 0.41 221,838 0.49 194,704 0.57 70,281 0.21 143,792 0.33 131,703 0.41
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 1,188,690 3.20 176,350 0.39 121,704 0.36 958,979 2.80 128,593 0.30 75,525 0.24

ก าไร(ขาดทุน)หลงัภาษเีงินได้ 5,196,273 13.99 1,157,109 2.53 861,607 2.54 3,940,465 11.50 669,073 1.56 430,255 1.35

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 117,509 0.32 -43,325 -0.09 30,158 0.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ก าไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมตามปกติ 5,078,764 13.68 1,200,434 2.63 831,449 2.45 3,940,465 11.50 669,073 1.56 430,255 1.35
รายการพิเศษสุทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ก าไร ( ขาดทุน )สุทธิ 5,078,764 13.68 1,200,434 2.63 831,449 2.45 3,940,465 11.50 669,073 1.56 430,255 1.35

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 59.00% 10.61%
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 3.30 0.00 0.78 0.00 0.55 0.00 2.56 0.00 0.44 0.00 0.28 0.00
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั(หุ้น) 1,543,850 0.00 1,532,780 0.00 1,525,809 0.00 1,543,850 0.00 1,532,780 0.00 1,525,809 0.00

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั(หุ้น) 1,543,850 1,532,780 1,525,809 1,543,850 1,532,780 1,525,809
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2558 2557 2556 2558 2557 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น

หุ้นสามญั
ยอดตน้งวด 1,532,780 1,525,809 1,525,481 1,532,780 1,525,809 1,525,481
ออกหุ้นเพ่ิมทนุ 11,070 6,971 328 11,070 6,971 328
ยอดปลายงวด 1,543,850 1,532,780 1,525,809 1,543,850 1,532,780 1,525,809

ส่วนเกินทนุ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ยอดตน้งวด 916,250 887,824 886,112 916,250 887,824 886,112
ลดส่วนเกินหุ้นสามญัเพ่ือลา้งขาดทนุสะสมและออกหุ้นเพ่ิมทนุ 53,384 28,426 1,712 53,384 28,426 1,712
ยอดปลายงวด 969,634 916,250 887,824 969,634 916,250 887,824

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

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

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
ยอดตน้งวด (120,357) (54,856) (179,878) 0 0 0
เพ่ิมระหว่างงวด 145,858 (65,501) 125,022 0 0 0
ยอดปลายงวด 25,501 (120,357) (54,856) 0 0 0

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ยอดตน้งวด (1,196) (3,649) (4,643) (1,196) (3,649) (4,643)
เพ่ิมระหว่างงวด 1,196 2,453 994 1,196 2,453 994
ยอดปลายงวด 0 (1,196) (3,649) 0 (1,196) (3,649)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2558,  2557 และ 2556
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2558 2557 2556 2558 2557 2556

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย
ยอดตน้งวด 172,123 162,053 140,503 172,123 162,053 140,503
รายการจดัสรรส ารอง 0 10,070 21,550 0 10,070 21,550
ยอดปลายงวด 172,123 172,123 162,053 172,123 172,123 162,053

งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ยอดตน้งวด 3,711,759 2,682,129 2,024,809 2,785,749 2,289,093 2,032,967
ก าไร (ขาดทนุ) ประจ าปี 5,078,764 1,200,434 831,449 3,940,465 669,073 430,255
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (21,808) (7,458) 0 (19,128) (9,071) 0
เงินปันผลจ่าย (924,748) (153,276) (152,579) (924,748) (153,276) (152,579)
ส ารองตามกฎหมาย 0 (10,070) (21,550) 0 (10,070) (21,550)
ยอดปลายงวด 7,843,967 3,711,759 2,682,129 5,782,338 2,785,749 2,289,093

ส่วนของผู้มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบริษทัย่อย
ยอดตน้งวด 169,695 649,231 618,027 0 0 0
เงินปันผลจ่ายออกหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 1,854 0 0 0 0 0
เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (52,000) (22,750) (22,750) 0 0 0
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 116,069 (51,080) 53,954 0 0 0
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัในบริษทัยอ่ยโดยไม่เสียการควบคุม (405,706) 0 0 0 0
ยอดปลายงวด 235,618 169,695 649,231 0 0 0

การเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียของบริษทัในบริษทัย่อยโดยไม่เสียการควบคุม (308,455) (308,455) 12,904 0 0 0
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 75,456 38,432 23,255 75,456 38,432 23,255

(232,999) (270,023) 36,159 75,456 38,432 23,255
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,564,486 6,125,017 5,890,938 8,543,955 5,451,886 4,884,385
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งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2558 2557 2556 2558 2557 2556
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 6,384,963 1,333,460 983,311 4,899,444 797,666 505,780
ปรับกระทบยอดก าไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ าหน่าย 575,594 493,205 434,352 81,214 74,345 74,455
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ( กลบัรายการ ) 176,912 165,723 (19,669) 352,060 (2,480) (4,992)
รายการปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (86,220) 358,043 7,831 (61,888) 424,365 1,197
ตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 138 352 11 0 0 0
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยร์อการขายและอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 0 0 0 0 0 0
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 0 0 0 (203,340) (168,669) (16,100)
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 89,236 7,967 1,757 0 0 0
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 34,694 26,900 249,370 (23,414) 3,088 188,480
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าและขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 0 0 0 57,120 134,547 0
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนแลว้จากการแกไ้ขสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาว 0 0 (28,989) 0 0 0
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 10,383 14,092 9,397 8,398 10,398 7,361
ก าไร(ขาดทนุ)จากการขายอุปกรณ์ (1,972) 6,748 (8,318) (3,411) (1,510) (7,774)
รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 37,024 15,178 10,114 29,749 12,356 8,625
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม (87,811) (48,851) (46,207) 0 0 0
เจา้หน้ีตามสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 0 0 0 0 0 0
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 141,838 203,018 179,624 66,053 132,936 122,288
ขาดทนุของสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 0 0 0 0 0 0
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 589 (6,598) 13,485 582 (5,432) 11,182
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ (898,455) 58,086 (129) (899,243) 58,086 (129)
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม (1,441) 3,115 3,551 (1,026) 3,959 2,411

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์
             และหนีสิ้นด าเนนิงาน 6,375,472 2,630,438 1,789,491 4,302,298 1,473,655 892,784

138



บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1
  

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2558 2557 2556 2558 2557 2556

สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้ 560,781 (215,078) 1,415,992 833,606 (407,468) 1,834,292
สินคา้คงเหลือ 1,500,532 4,964,283 (2,308,969) 1,506,243 4,783,392 (2,214,733)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (62,142) 140,002 (210,019) (15,865) (20,292) (17,507)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (51,816) (398) 28 20,275 6,388 (8,423)

หน้ีสินจากการด าเนินงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 838,383 (271,415) (631,177) 486,734 32,146 (555,966)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 51,136 (199,252) 194,593 13,393 (17,994) 3,650
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0 0 0 0 0 0

เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 9,212,346 7,048,580 249,939 7,146,684 5,849,827 (65,903)
จ่ายดอกเบ้ีย (124,161) (211,339) (165,736) (68,481) (133,122) (105,605)
จ่ายภาษีเงินได้ (728,879) (73,530) (162,330) (631,725) (33,397) (113,913)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 8,359,306 6,763,711 (78,127) 6,446,478 5,683,308 (285,421)
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บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1
  

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2558 2557 2556 2558 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดของบริษทัยอ่ย ณ วนัรวมกิจการ 0 0 0 0 0 0
เงินลงทนุชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 0 0 0 0 0 0
เงินรับจากการไถ่ถอนเงินลงทนุในหุ้นกูช้นิดทยอยคืนเงินตน้ 0 0 0 0 0 0
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 0 0 0 0 0 0
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 0 0 0 0 0 0
เงินสดจ่ายลงทนุในบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 (125,000) 0
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 119,091 0
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 0 0 0 0 35,000 0
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ(เพ่ิมข้ึน) 0 0 0 (205,340) 0 0
เงินสดรับจากการโอนกิจการใหบ้ริษทัยอ่ย 0 0 0 0 0 61,068
เงินรับจากการลดทนุของบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 0 0
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 0 0 0 36,800 16,100 16,100
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 61,540 32,569 0 61,540 32,569 0
ซ้ือซอฟตค์อมพิวเตอร์ (6,275) (9,340) (4,370) 0 (8,269) (4,199)
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,660,470) (852,238) (842,195) (152,276) (61,672) (63,132)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,045 14,926 57,957 4,726 1,779 4,850
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสิทธิการเช่า (2,175) 0 0 (5,639) 0 0

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,602,335) (814,083) (788,608) (260,189) 9,598 14,687
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บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1
  

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2558 2557 2556 2558 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (4,062,470) (5,344,208) 937,730 (3,900,734) (5,289,690) 771,973
เงินสดจ่ายซ้ือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 0 (727,065) 0 0 0 0
เงินสดจ่ายช าระตามสญัญาเช่าการเงินเช่าซ้ือทรัพยสิ์น (4,180) (7,816) (8,675) (3,206) (5,774) (4,466)
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 649,595 826,642 488,288 0 0 0
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (1,288,752) (706,974) (622,410) (772,500) (352,500) (300,792)
เงินสดรับรับจากการเพ่ิมทนุ 56,706 35,397 2,040 56,707 35,397 2,040
รับเงินล่วงหนา้ค่าหุ้นสามญั 2,408 7,748 0 554 7,748 0
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น (924,459) (153,141) (152,466) (924,459) (153,141) (152,466)
เงินปันผลจ่ายผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (52,000) (22,750) (22,750) 0 0 0

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน (5,623,152) (6,092,167) 621,757 (5,543,638) (5,757,960) 316,289

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (57,286) (75,908) 816 0 0 0
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,076,533 (218,447) (244,162) 642,651 (65,054) 45,555
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี ณ 1 มกราคม 276,988 495,435 1,001,819 24,642 89,696 430,514
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี ณ 31 ธันวาคม 1,353,521 276,988 757,657 667,293 24,642 476,069

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

    รายการซ้ือสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินโดยการเช่าซ้ือ 0 1,930 3,231 0 0 2,629
    รายการซ้ืออุปกรณ์ทีย่งัไม่ได้จ่ายช าระ 76,429 502 17,954 0 0 0
      รายการหกักลบเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยกบับญัชีเจา้หน้ี 0 0 0 105,000 120,000 0
      รายการหกักลบเงินสดรับจากการขายเงินลงทนุกบัเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 159,437 0
      รายการหกักลบเงินรับจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยกบับญัชีเจา้หน้ี 0 0 0 0 0 125,690
     รายการแปลงลูกหนีเ้ป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย 0 0 0 0 0 0
     เงินโอนรับจาก Aras เป็นเงินเพิ่มทุนโดยผู้มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบริษทัย่อย 0 0 0 0 0 0
     รายการแปลงหนีเ้งินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยเป็นเงินลงทุน 0 0 0 0 0 0
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                  แบบ 56-1

ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคญั  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัทร่วมและบริษัทย่อย
2556 2557 2558

อัตรำส่วนวดัสภำพคล่อง
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Times) 1.18                   1.26                  2.14                  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Times) 0.85                   0.66                  1.37                  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Times) (0.01)                  0.72                  1.55                  
อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้ (Times) 8.22                   11.63                10.36                
ระยะเวลาในการเก็บหน้ี เฉล่ีย (Days) 43.81                 30.96                34.74                
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Times) 3.93                   6.64                  9.53                  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (Days) 91.68                 54.21                37.78                
อตัราหมุนเวียนของเจา้หน้ีการคา้ (Times) 20.48                 41.27                24.58                
ระยะเวลาในการช าระหน้ี (Days) 17.58                 8.72                  14.64                
Cash Cycle (Days) 117.92               76.44                57.88                
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 5.13% 4.38% 20.21%
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 3.47% 3.40% 17.60%
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) -6.63% 434.88% 127.89%
อตัราก าไรสุทธิ (%) 2.44% 2.60% 13.51%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 17.20% 21.44% 62.38%
อัตรำส่วนประสิทธิภำพ
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.27% 6.78% 31.73%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 25.72% 31.08% 88.85%
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Times) 1.75                   2.61                  2.34                  
อัตรำส่วนนโยบำยทำงกำรเงิน
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Times) 2.44                   1.47                  0.60                  
อตัราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบ้ีย (Times) 2.91                   33.57                69.83                
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Times) 0.47                   (0.98)                (1.16)                
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 23.74% 18.42% 77.01%

142



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                  แบบ 56-1

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตรำกำรเจริญเติบโต บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัทร่วม และบริษัทย่อย
2556 2557 2558

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 3.435                 3.885                6.690                
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.545                 0.783                3.290                
เงินปันผลต่อหุ้น 0.10                   0.20                  0.90                  
อัตรำกำรเติบโต
สินทรัพยร์วม (%) 8.59% -25.30% 11.38%
หน้ีสินรวม (%) 5.54% -37.28% -30.10%
รายไดจ้ากการขายหรือบริการ (%) -9.90% 34.75% -18.79%
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (%) 11.72% 1.52% 43.62%
ก าไรสุทธิ (%) 29.45% 44.38% 323.08%

143



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                  แบบ 56-1

ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคญั  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)
2556 2557 2558

อัตรำส่วนวดัสภำพคล่อง
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Times) 1.11                   1.24                  2.25                  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Times) 0.79                   0.59                  1.37                  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Times) (0.03)                  0.64                  1.35                  
อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้ (Times) 9.42                   11.19                9.92                  
ระยะเวลาในการเก็บหน้ี เฉล่ีย (Days) 38.21                 32.18                36.30                
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Times) 4.09                   6.96                  10.58                
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (Days) 87.96                 51.72                34.02                
อตัราหมุนเวียนของเจา้หน้ีการคา้ (Times) 17.34                 29.31                19.10                
ระยะเวลาในการช าระหน้ี (Days) 20.76                 12.28                18.85                
Cash Cycle (Days) 105.40               71.61                51.47                
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 3.04% 2.00% 15.95%

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 2.00% 2.19% 14.50%
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) -44.77% 603.67% 129.71%
อตัราก าไรสุทธิ (%) 1.34% 1.53% 11.31%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 9.08% 12.95% 56.31%
อัตรำส่วนประสิทธิภำพ
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.56% 4.56% 32.62%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 106.66% 162.31% 794.55%
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Times) 1.90                   2.97                  2.88                  
อัตรำส่วนนโยบำยทำงกำรเงิน
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Times) 2.50                   1.25                  0.39                  
อตัราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบ้ีย (Times) 1.07                   42.58                116.33              
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Times) (0.86)                  (0.99)                (1.11)                
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 33.59% 35.59% 138.17%
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                  แบบ 56-1

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตรำกำรเจริญเติบโต  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)
2556 2557 2558

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 3.201                 3.557                5.534                
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.28                   0.44                  2.55                  
เงินปันผลต่อหุ้น 0.10                   0.20                  0.90                  
อัตรำกำรเติบโต
สินทรัพยร์วม (%) 3.34% -28.25% -3.08%
หน้ีสินรวม (%) 2.19% -44.19% -50.89%
รายไดจ้ากการขายหรือบริการ (%) -11.25% 34.83% -20.23%
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (%) 8.41% -4.99% 43.34%
ก าไรสุทธิ (%) -5.21% 55.51% 488.94%
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 
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14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) หรือ “บริษทัฯ” และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทัฯ) ขอรำยงำนก ำไร
สุทธิซ่ึงถือวำ่เป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีท่ีสุดในประวติัของกลุ่มบริษทัฯจ ำนวน 5,079 ลำ้นบำท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 
323.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัก ำไรสุทธิจ ำนวน 1,200 ลำ้นบำท ในปี 2557 รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรจ ำนวน 
37,137 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 19 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลดลงของรำคำขำยโดย
เป็นไปตำมกำรลดลงของรำคำน ้ ำมนัดิบในปี 2558 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 อยำ่งไรก็ตำม ปริมำณยอดขำยของ
บริษทัฯไดเ้พิ่มสูงข้ึนซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 12.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรของตลำดส่งออก
และตลำดในประเทศยงัคงปรับตัวสูงข้ึนในปีน้ี ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯเป็นไปอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ ทั้งทำงดำ้นกำรผลิตท่ีโรงกลัน่ กำรขนส่งและกำรบริกำรลูกคำ้ 

ตน้ทุนขำยและบริกำรในปี 2558 มีจ  ำนวน 30,641 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.51 ของรำยไดจ้ำกกำร
ขำยและบริกำรเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 98.01 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร ตน้ทุนขำย
ดงักล่ำวเป็นยอดตน้ทุนท่ีไม่ไดร้วมผลกระทบจำกกำรตั้งส ำรองเผื่อกำรลดลงในมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือซ่ึงมีกำร
ป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรประกันรำคำสินค้ำอย่ำงเพียงพอแล้ว อตัรำก ำไรขั้นต้นเพิ่มข้ึนเน่ืองจำกรำคำขำย
ผลิตภณัฑย์ำงมะตอยท่ีคงท่ีซ่ึงเกิดจำกควำมตอ้งกำรสินคำ้ท่ีเพิ่มข้ึนในตลำดส่งออกและตลำดภำยในประเทศอีกทั้ง
ตน้ทุนรำคำน ้ำมนัดิบท่ียงัคงอยูใ่นระดบัต ่ำ บริษทัฯมีผลก ำไรจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรประกนัรำคำสินคำ้
จ ำนวน 922 ลำ้นบำท ซ่ึงเกิดจำกกำรท่ีรำคำน ้ ำมนัดิบ Ice Brent ลดลงจำก 58 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล ในวนัแรก
ของกำรคำ้ขำยน ้ำมนัดิบในตลำดของปี 2558 เป็น 36.5 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล ในช่วงส้ินปี 2558      กลยุทธ์กำร
ป้องกนัควำมเส่ียงรำคำท่ีมีประสิทธิภำพของบริษทัยงัเป็นเคร่ืองมือส ำคญัท่ีช่วยป้องกนัควำมเส่ียงจำกควำมผนั
ผวนของตลำด commodity และส่งผลในเชิงบวกท่ีมีผลต่อผลประกอบกำรของบริษทัฯ  

ในปี 2558 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร มีจ ำนวน 200.5 ลำ้นบำท และ 944.6 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.54 และร้อยละ 2.54 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร ตำมล ำดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย
และกำรบริหำรในปี 2557 ซ่ึงมีจ ำนวน 153.5 ลำ้นบำท และจ ำนวน 643.8 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.34 และ
ร้อยละ 1.41 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร ตำมล ำดบั กำรเพิ่มข้ึนของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเกิดจำกค่ำใชจ่้ำย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนเพิ่มข้ึนตำมกำรขยำยตวัของธุรกิจรวมถึงค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือกิจกำรของบริษทัฯ 
ค่ำใชจ่้ำยเหล่ำน้ีไดมี้กำรควบคุมอยำ่งเขม้งวด ในขณะท่ีอตัรำก ำไรขั้นตน้จำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มข้ึน  
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หน้ีสงสัยจะสูญในปี 2558 มีจ  ำนวน 176.9 ลำ้นบำท กำรเพิ่มข้ึนของหน้ีสงสัยจะสูญส่วนใหญ่เกิดจำกกำร
เล่ือนกำรช ำระหน้ีของลูกคำ้บำงรำยของบริษทัย่อยในประเทศจีนอย่ำงไรก็ตำมหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีใน
ประเทศไทยปรับตวัลดลง กำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นไปตำมนโยบำยท่ีมีควำมรอบคอบของกลุ่มบริษทัฯ 
โดยท่ีลูกคำ้ท่ีคำ้งช ำระหน้ีนำนกวำ่หน่ึงปีจะมีกำรตั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเตม็จ ำนวน   

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินปี 2558 อยูท่ี่ 151.1 ลำ้นบำท เม่ือเปรียบเทียบกบัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจ ำนวน 221.8 
ลำ้นบำท ในปีก่อนกำรลดลงของค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเกิดจำกกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูร้ะยะยำวก่อนก ำหนดและกำร
จ่ำยช ำระคืนเงินกูร้ะยะสั้นส ำหรับกำรซ้ือน ้ำมนัดิบทั้งจ  ำนวน 

ก ำไรสุทธิรวมหลงัหักภำษีส ำหรับปี 2558 มีจ  ำนวน 5,079 ลำ้นบำท คิดเป็นก ำไรต่อหุ้น 3.3 บำท (รำคำ
พำร์ 1 บำทต่อหุน้) เปรียบเทียบกบัก ำไรต่อหุน้ 0.78 บำท ส ำหรับปี 2557 ซ่ึงเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  

อตัรำส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัฯอยู่ในระดบัสูงโดยคิดเป็นร้อยละ 62.4 ในปี 2558 
และร้อยละ 21.4 ในปี 2557  

การวเิคราะห์ด้านการเงิน 

สถำนะดำ้นกำรเงินของกลุ่มบริษทัฯส้ินสุดปี 2558 สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

ฝ่ำยบริหำรไดต้ระหนกัดีถึงควำมจ ำเป็นของเงินลงทุนเพื่อจดัซ้ือสินทรัพยถ์ำวรและเงินทุนหมุนเวียนท่ีสูง
ของกลุ่มบริษทัฯ ดงันั้นกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภำพนบัวำ่เป็นหน่ึงในควำมทำ้ทำยท่ีส ำคญัในปี 
2558 จำกปริมำณน ้ ำมนัดิบชนิดหนกัท่ีเพิ่มข้ึนท่ีกลุ่มบริษทัฯน ำเขำ้ในช่วงปี 2558 กลุ่มบริษทัฯจึงพยำยำมบริหำร
เงินทุนหมุนเวียนให้ดีข้ึน เงินทุนหมุนเวียนท่ีดีข้ึนเกิดจำกมีวงจรเงินสดท่ีดีข้ึน (กำรเปล่ียนจำกน ้ ำมนัดิบเป็นเงิน
สด) เพื่อน ำเงินไปช ำระหน้ีในกำรซ้ือน ้ ำมนัดิบชนิดหนกัแต่ละคร้ังท ำใหใ้นปี 2558 กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสด
หมุนเวยีนมำกข้ึนและกลุ่มบริษทัฯพยำยำมอยำ่งต่อเน่ืองในกำรบริหำรเงินสดและติดตำมกำรเก็บเงินจำกลูกคำ้เพื่อ
ลดกำรกูย้ืมเงินจำกภำยนอกและค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ีย ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯไดรั้บควำมไวว้ำงใจในกำรช่วยเหลือดำ้น
กำรเงินทั้งในเร่ืองกำรซ้ือวตัถุดิบและเงินทุนหมุนเวยีนจำกธนำคำรต่ำงๆเป็นอยำ่งดี 

ฐานะการเงินรวม 

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัฯไดเ้พิ่มข้ึนอย่ำงมำกเป็นจ ำนวน 6,375 ลำ้นบำท เม่ือ
เปรียบเทียบกบักระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัฯจ ำนวน 2,630 ล้ำนบำท ในปี 2557 ซ่ึงมี
ผลกระทบในเชิงบวกต่ออตัรำส่วนหน้ีต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของกลุ่มบริษทัฯ อตัรำส่วนหน้ีต่อส่วนของผูถื้อ
หุ้นรวมของกลุ่มบริษทัฯ หรือ D/E Ratio ลดลงเป็น 0.60 จำก 1.47 ภำยหลงัจำกกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูร้ะยะสั้น
ส ำหรับกำรซ้ือน ้ำมนัดิบทั้งจ  ำนวนและกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูร้ะยะยำวก่อนก ำหนดจ ำนวน 449 ลำ้นบำทผลจำกกำร
ท่ีบริษทัฯมีกระแสเงินสดท่ีแข็งแกร่ง นอกจำกน้ี อตัรำส่วนเงินกูร้ะยะยำวต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเป็น 0.24    
จำก 0.49 
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กำรเปล่ียนแปลงในฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัส้ินปี 2558 เม่ือเปรียบเทียบกบัส้ินปี 2557 
สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 กำรลดลงของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนเกิดจำกควำมสำมำรถในกำรเรียกเก็บหน้ีท่ีดีข้ึน 

 กำรลดลงของสินคำ้คงเหลือเกิดจำกกำรลดลงของรำคำน ้ ำมนัดิบและจ ำนวนวนัของกำรหมุนเวียนของ
สินคำ้คงเหลือท่ีมีเสถียรภำพ 

 กำรลดลงของเงินกูร้ะยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเน่ืองจำกกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูร้ะยะสั้นส ำหรับกำรซ้ือ
น ้ำมนัดิบผลจำกสภำพคล่องทำงกำรเงินจำกกำรด ำเนินงำนท่ีดีของกลุ่มบริษทัฯ 

 กำรเพิ่มข้ึนของเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนเน่ืองจำกกำรไดรั้บเครดิตเทอมเพิ่มข้ึน 

 กำรเพิ่มข้ึนของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เกิดจำกกำรขยำยโรงกลัน่ของกลุ่มบริษทัฯ 

 กำรลดลงของเงินกู้ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเน่ืองจำกกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ระยะยำวก่อนก ำหนด
เพรำะบริษทัฯมีกระแสเงินสดท่ีแขง็แกร่ง 

อตัราส่วนทางการเงินหลกั 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินหลกัของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัส้ินปี 2558 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 สำมำรถสรุปได้
ดงัน้ี 

 อตัรำก ำไรสุทธิต่อรำยไดร้วมเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 2.60 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 13.5 ในปี 2558 
 อตัรำผลตอลแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 21.4 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 62.4 ในปี 2558 

กระแสเงินสด 

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัฯในปี 2558 สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 8,359 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกเงินสดได้มำจำกกำร
ด ำเนินงำนและกำรลดลงของสินคำ้คงเหลือรวมถึงควำมสำมำรถในกำรเก็บหน้ีท่ีดีข้ึน 

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 1,602 ลำ้นบำทส่วนใหญ่เกิดจำกกำรซ้ืออุปกรณ์ท่ีโรงกลัน่
เพิ่มข้ึน 

 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 5,623 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรจ่ำยช ำระเงินกูร้ะยะ
สั้น กำรจ่ำยช ำระเงินกูร้ะยะยำวก่อนก ำหนด และกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร มีดังนี้ 
 

นางสาวลกัษณา ทรัพย์สาคร 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั 
อาย ุ63 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
16 สิงหาคม 2556 
คุณวุฒิการศึกษา 
• MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA 
• บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• 2557 Director Certification Program (DCP) 
• 2557 Role of the Chairman Program (RCP) 
• 2555 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท 
• 14,000,000 หุน้ (0.907%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
นอ้งสาวของนายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร และพี่สาวของภรรยา นายสมจิตต ์เศรษฐิน 
ประสบการณ์การท างาน 
2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ทิปโก ้ทาวเวอร์ จ  ากดั 
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 บริษทั ปิยะณรงคว์ิทย ์จ  ากดั 
2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั วณิชภาค จ ากดั 
2546 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั 
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เอกสารแนบ 1 

นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั 
อาย ุ61 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
1 สิงหาคม 2543 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, 
MA, USA 
• Ecole Nationale Suprieure d’ Arts et Metiers 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• 2556 Director Certification Program (DCP) 
• 2556 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท 
• 500,000 หุน้ (0.032%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
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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เอกสารแนบ 1 

นายสมจิตต์ เศรษฐิน 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั 
อาย ุ63 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
29 เมษายน 2537 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• B.S. Business Administration Babson College, MA, USA 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• 2557 National Director Conference 
• 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 
• 2556 Director Certification Program (DCP) 
• 2546 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท 
38,000,000 หุน้ (2.461%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
นอ้งเขยของนางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร และนายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร 
ประสบการณ์การท างาน 
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) 
2527 - 2529  ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายสินเช่ือ ธนาคารเชสแมนฮตัตนั สาขาไทเป 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

 

160 
 

เอกสารแนบ 1 

นายชัยวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั 
อาย ุ55 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
13 กุมภาพนัธ์ 2545 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• B.Eng. (Engineering), Liverpool University, England 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• 2557 National Director Conference 
• 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 
• 2546 Director Certification Program (DCP) 
หุ้นในบริษัท 
1,200,000 หุน้ (0.077%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
2545 - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2539 - 2545  ผูจ้ดัการอาวุโสสายการตลาด บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2533 - 2539  ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายผลิต บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค 
กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั 
อาย ุ63 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
17 พฤศจิกายน 2551 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Master Degree in Civil Engineer - Ecole Supérieure des 
• Ecole Supérieure des Travaux Publics 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 
หุ้นในบริษัท - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2550 - ปัจจุบนั  Chairman and Chief Executive Officer, COLAS S.A. 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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เอกสารแนบ 1 

นายจ๊าคส์ ลอีอสท์ 
กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั 
อาย ุ63 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
5 เมษายน 2554 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Engineering Degree from Ecole Centrale Lille 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 
หุ้นในบริษัท - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2553 - ปัจจุบนั  International Managing Director, Colas Group 
2545 - 2553  Chairman and Chief Executive Officer, SAIPEM SA 
2544   Chief Executive Officer, Bouygues Offshore 
2539 - 2543  Chief Operating Officer, Bouygues Offshore 
2537 - 2538  Vice President (Africa, North Sea and Mexico), Petromar 
2532 - 2536  Vice President (Africa), Petromar 
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เอกสารแนบ 1 

นายนิพนธ์ สุทธิมัย 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ57 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
16 กุมภาพนัธ์ 2549 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Master’s Degree in Operational Research, London School of Economics, UK 
• Licencede Droit (Law), Université de Droit, Lyon, France 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles of the Board 
• 2549 Director Accreditation Program (DAP) 
• 2549 Audit Committee Program (ACP) 
หุ้นในบริษัท - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
2555 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2549 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2542 - ปัจจุบนั  Associate Director บริษทั จีโอดีสโอเวอร์ซีส์ จ ากดั 
2548 - 2551  ท่ีปรึกษา บริษทั ไทยแอร์คาโก จ ากดั 
2550 - 2556  กรรมการบริหาร CLY International Limited 
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เอกสารแนบ 1 

นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ60 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
24 กุมภาพนัธ์ 2553 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• MBA Finance, ESCP-EAP 
• Bachelor’s Degree in Math and Science 
• International Coaching Academy - Accredited Coach in 2008 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• 2558 Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability 
• 2557 Director Certification Program (DCP) 
• 2553 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
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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เอกสารแนบ 1 

นายโก บัน เฮ็ง 
กรรมการอิสระ 
อาย ุ67 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
1 กรกฎาคม 2554 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Post-Graduate Diploma in Business Administration, University of Singapore 
• Bachelor’s Degree in Applied Chemistry 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 
หุ้นในบริษัท 
50,000 หุน้ (0.003%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
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 
2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ Chung Cheng High School Ltd., 
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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เอกสารแนบ 1 

นายนพพร เทพสิทธา 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ62 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
27 เมษายน 2555 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar 
• 2548 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
2557 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออก และน าเขา้แห่งประเทศไทย 
2556 - ปัจจุบนั  ประธานสภาผูส่้งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 
2548 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

             บริษทั ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
2547 - 2554       กรรมการบริหารและ รองประธานอาวโุส การจดัส่ง  

            บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
2543 - 2544  กรรมการบริหาร บริษทั ทีซีซีโฮลด้ิง จ ากดั 
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เอกสารแนบ 1 

นายพรีศิลป์ ศุภผลศิริ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
อาย ุ62 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
13 พฤษภาคม 2556 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• B.A., Business Administration, Yokohama National University, Japan 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• 2548 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
2556 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2552 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั ฟู้ดแอนด์ดร๊ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
2552 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ไทย-นิจิเวอนเจอร์ จ ากดั 
2553 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ไคเซ็น คอนซลัต้ิง จ ากดั 
2532 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ศุภธนา จ ากดั 
2541 - 2551  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) 
2536 - 2541  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ์กรุงไทยธนกิจ จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

นายปานเฉลมิ สุธาธรรม 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ62 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
14 มิถุนายน 2547 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• MBA University of Bridgeport, CT, USA 
• Bachelor’s Degree, Accounting, Babson College, MA, USA 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• 2549 Audit Committee Program (ACP) 
• 2548 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
2547 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2530 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั อาคารบุญมิตรบิลด้ิง จ ากดั 
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นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม 
กรรมการอิสระ 
อาย ุ65 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
13 สิงหาคม 2558 
คุณวุฒิการศึกษา 
• Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, U.S.A. 
• ปริญญาโทการบริหาร สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 63/2550 
• หลกัสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 33/2557 
• หลกัสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นท่ี 3/2554 
หุ้นในบริษัท - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
2556 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ีดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
2553 - ปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
2558   กรรมการ บริษทั นทลิน จ ากดั 
2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ สถาบนับริหารกองทุนพลงังาน 
ปัจจุบนั   กรรมการ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
ปัจจุบนั   กรรมการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
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นายจ๊าคส์ มาร์แชล 
กรรมการบริหาร 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั 
อาย ุ50 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
27 เมษายน 2555 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Corporate Finance Dauphine University 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• 2557 Director Certification Program (DCP) 
• 2556 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

 

171 
 

เอกสารแนบ 1 

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั 
อาย ุ64 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
16 กุมภาพนัธ์ 2549 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• 2555 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท 
12,500,000 หุน้ (0.809%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
พี่ชายนางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร 
และพี่ชายภรรยาของนายสมจิตต์ เศรษฐิน 
ประสบการณ์การท างาน 
2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ทิปโก ้ทาวเวอร์ จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
2544 - ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2540 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากดั 
2539 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั 
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ผู้บริหาร 
 
นายโก๊ะ ไล้ ฮวด 
รองกรรมการผูจ้ดัการ - บญัชีและการเงิน 
อาย ุ56 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Chartered Association of Certified Accountant (UK) 
• MBA International Marketing 
หุ้นในบริษัท 
800,000 หุน้ (0.052%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
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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นายอูกส์ เดอชอง 
รองกรรมการผูจ้ดัการ - ต่างประเทศ 
อาย ุ47 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Master Degree in Public and Maritime Works 
• Civil Engineering Option, University of Technology Degree 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• 2558 Director Certification Program (DCP) 
• 2556 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
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 
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นางสาวอชัฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินสินเช่ือและกฎหมาย 
อาย ุ68 ปี 
คุณวฒิุทางการศึกษา 
• Mini MBA - เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
• Mini MBA - พาณิชยศาสตร์และการบญัชี บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
หุ้นในบริษัท 
415,000 หุน้ (0.027%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
2545 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินสินเช่ือและกฎหมาย 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2544 - 2545  ผูจ้ดัการอาวุโส บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
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นายกษิดิศ เจริญชลวานิช 
รองกรรมการผูจ้ดัการ - ประเทศไทย 
อาย ุ54 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• MBA Finance and Marketing, George - August University, Gottingen, 
Germany 
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
หุ้นในบริษัท 
268,000 หุน้ (0.017%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

 

176 
 

เอกสารแนบ 1 

นางพนัธ์สิริ สุตเธียรกุล 
ผูอ้  านวยการสายการตลาดในประเทศ 
อาย ุ56 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
• ปริญญาโท คณะภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเพนซิลวาเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
หุ้นในบริษัท - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
2557 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการสายการตลาดในประเทศ 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2556 - 2557  ผูจ้ดัการประจ าประเทศไทย 

บริษทั วลิเลอรอย แอนด์ 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 า กดั (มหาขน) 
2547 - 2550  ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิตภณัฑสุ์ขภณัฑอ์เมริกนัสแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค 
2545 - 2547  ผูอ้  านวยการฝ่ายขายธุรกิจต่างประเทศ  

บริษทั อเมริกนัสแตนดาร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์ 
ผูอ้  านวยการกลุ่มธุรกิจเรือ 
อาย ุ41 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาโทวทิยาศาสตร์การเดินเรือ, Antwerp Maritime Academy, Antwerp, ประเทศเบลเยีย่ม 
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ, NEOMA B.S., Reims, ประเทศฝร่ังเศส 
หุ้นในบริษัท - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
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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นางอุดมพร พนัธ์ุแพทย์ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
อาย ุ54 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล, วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล 
• Mini - Master of Business Administration, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
หุ้นในบริษัท 
502,000หุน้ (0.032%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
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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เอกสารแนบ 1 

นายสรนารถ นันทมนตรี 
ผูอ้  านวยการสายการตลาดต่างประเทศ 
อาย ุ42 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• MBA, Saint Louis University, Missouri, USA 
• วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
หุ้นในบริษัท 
90,000 หุน้ (0.0058%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
2558 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการสายการตลาดต่างประเทศ 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2557 - 2557  ผูจ้ดัการโรงงานนครราชสีมา 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2555 - 2556  ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายขายผลิตภณัฑแ์อสฟัลตแ์ละฝ่ายขาย 

ผลิตภณัฑพ์ิเศษ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2553 - 2555  ผูจ้ดัการกลุ่มฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2547 - 2553  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD. (Malaysia) 
2544 - 2557  เจา้หนา้ท่ีอาวุโสฝ่ายเทคนิค 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2538 - 2544  วศิวกรโยธา บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั 
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เอกสารแนบ 1 

นายธนพล เหล่าศิริพงศ์ 
เลขานุการบริษทัฯ 
อาย ุ31 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท MBA สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• 2558 CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board” 
• 2557 หลกัสูตรเลขานุการบริษทั (CSP) 
หุ้นในบริษัท - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - 
ประสบการณ์การท างาน 
2559 - ปัจจุบนั  เลขานุการบริษทั ฝ่ายกิจการและวางแผนองคก์ร 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2557 - 2558  เจา้หนา้ท่ีอาวุโส - ฝ่ายกลยทุธ์องคก์รและกิจการองคก์ร 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2555 - 2557  เจา้หนา้ท่ีอาวุโส ฝ่ายกลยทุธ์ธุรกิจต่างประเทศ 

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
2554 - 2555  ท่ีปรึกษาอาวุโส บริษทั General Electronics Commerce Services 
2549 - 2551  วศิวกรควบคุมการผลิต บริษทั ยแูทคไทย จ ากดั 
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ผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
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นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร X   

  

 /   

    

X / / X 

 

/ 

นายนพพร  เทพสิทธา /   

  

    

    

    

  

นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ /   

  

    

    

      

นายปานเฉลิม  สุธาธรรม /   

  

    

    

      

นายนิพนธ์  สุทธิมยั /         

    

      

นางแอนน ์แมรี มาร์เชท ์ /   

  

    

    

      

นายโก บนั เฮง็ /   

  

    

    

      

นายแอร์ฟเว ่ เลอบุค /            /       

นายจ๊าคส์  ลีออสท ์ /                   

นายชายนอ้ย  เผื่อนโกสุม /                   

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

นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร // / / / / / / /      / / /   / 

นายสมจิตต ์ เศรษฐิน  // / / / / / / / /  / / / /   /   

นายชยัวฒัน ์ ศรีวรรณวฒัน ์ // / / / / / / / / / / /        

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

นายอูกส์  เดอชอง  / / / / / / / / / / /      /  

นางสาวอชัฌา  รัตนต์ระกูลทิพย ์  / / /  / / /          /  

นายโก๊ะ ไล ้ฮวด     /   /  / / /        

   

 หมายเหตุ :  X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร 
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