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ส่วนที1่ 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) ไดก่้อตั้งข้ึนตั้งแต่ ปี 2522 ปัจจุบนับริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทัฯ”) ไดเ้ป็นผูน้ ำในกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ยำง มะตอยทั้งในประเทศไทย
และภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค  
 

ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัฯไดน้ ำไปใชใ้นกำรก่อสร้ำงถนน และซ่อมบ ำรุงผิวกำรจรำจร เช่น  ผิว
ทำงหลวง ผิวทำงวิ่งข้ึนลงของสนำมบิน นอกจำกน้ีกลุ่มบริษทัฯยงัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์น ้ ำมนั (Non Asphalt 
Products) เช่น Naphtha, Gas Oil, Fuel Oil ให้แก่ผูค้ำ้ยำงมะตอย ผูรั้บเหมำก่อสร้ำงถนนเเละโรงงำน 
อุตสำหกรรมทั้งในประเทศไทยเเละในประเทศอ่ืนๆ ในเเถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอี้กดว้ย 

  
จำกควำมร่วมมือกบั Colas S.A. ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน ำของโลกในกำรก่อสร้ำงและบ ำรุงถนนจำก

ประเทศฝร่ังเศสและเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่รำยหน่ึงของบริษทัฯ จึงท ำให้กลุ่มบริษทัฯสำมำรถน ำเสนอสินคำ้
ใหม่ๆ  ท่ีมีคุณภำพสูงใหก้บัลูกคำ้ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  
 

ถึงแมจ้ะมีส่ิงทำ้ทำยในตลำดน ้ ำมนัของโลก กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ทำงธุรกิจระยะยำว
เพื่อใหก้ลุ่มบริษทัฯ สำมำรถบรรลุวสิัยทศัน์ในกำรจดัจ ำหน่ำยยำงมะตอยใหไ้ดถึ้ง 2 ลำ้นตนั ในปี 2558 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

บริษทัฯก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2522 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 12 ลำ้นบำท โดยกลุ่ม
ตระกลู “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 ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั” ตำมล ำดบั  โดยบริษทัฯเป็นผูผ้ลิตยำงมะตอยน ้ ำรำยแรกของประเทศ
ไทยท่ีได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพ ISO 9001 และผลิตภณัฑ์แอสฟัลท์ทุกชนิดไดรั้บอนุญำตให้แสดง
เคร่ืองหมำยมำตรฐำนผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรมจำกส ำนกังำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม 
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 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 
เขำ้มำร่วมถือหุน้ในสัดส่วนปัจจุบนัร้อยละ 32.13 ท ำใหบ้ริษทัฯมีผูถื้อหุน้หลกั 2 กลุ่ม คือ บริษทั โคลำส เอส
เอ และ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ำกดั (มหำชน) ปัจจุบนับริษทัฯมีกำรประกอบธุรกิจในกลุ่มผลิตภณัฑ์ยำงมะตอย 
กลุ่มธุรกิจเรือ กลุ่มธุรกิจโรงกลัน่  กลุ่มบริษทัยอ่ยในจีนและกมัพชูำ  
 
1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

พนัธกิจ    : เรำคือผูน้ ำในธุรกิจดำ้นยำงมะตอยในภูมิภำคเอเซียแปซิฟิค  
วสิัยทศัน์ : มุ่งมัน่สู่กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑย์ำงมะตอยให้ได ้2 ลำ้นตนั ภำยในปี 2558 พร้อมมีส่วนร่วมใน

ควำมส ำเร็จของลูกคำ้ คู่คำ้ พนกังำนและผูถื้อหุ้น ควบคู่ไปกบักำรรับผิดชอบต่อสังคมในระดบั
สูงสุดตลอดเวลำ 

 
1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 

มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี คร้ังท่ี 1/2554 ประชุมเม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2554 
- อนุมติัเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรบริษทัฯสูงสุดจำก 14 ท่ำน เป็นสูงสุด 15 ท่ำน 

- อนุมติักำรเปล่ียนแปลงองคป์ระชุมของคณะกรรมกำรบริษทัฯ จำกอยำ่งนอ้ย 10 ท่ำนเป็นอยำ่ง

นอ้ย 11 ท่ำน 

- อนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 13 และขอ้ 23 เน่ืองจำกมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนกรรมกำร
ในคณะกรรมกำรบริษทัฯ  และองคป์ระชุมดงัน้ี 

“ข้อ 13.  คณะกรรมกำรของบริษทัจะพึงมีจ ำนวนเท่ำใด ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูก้  ำหนด แต่

ตอ้งไม่นอ้ยกว่ำสิบคนและไม่เกินกวำ่สิบห้าคน และกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวน

กรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัรไทย” 

“ข้อ 23.  ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ยกวำ่สิบเอ็ดคน จึงจะ
เป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมคณะกรรมกำรคร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้
คร่ึงชั่วโมง จ ำนวนกรรมกำรซ่ึงมำเขำ้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมท่ีก ำหนดไว้
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ขำ้งตน้ หรือในระหว่ำงกำรประชุมมีจ ำนวนกรรมกำรไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เล่ือนกำร
ประชุมออกไปอยำ่งนอ้ย 7 (เจด็) วนัท ำกำร” 

 
- อนุมติัเลือกตั้งกรรมกำรใหม่ 2 ท่ำน เพิ่มเขำ้มำในคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

1. นำยจำ๊คส์ ลีออสท ์ กรรมกำร 
2. นำยโก บนั เฮง็                 กรรมกำรอิสระ 

- อนุมติักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัฯ (TASCO-W3) 

- อนุมติักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ เพื่อจดัสรรให้แก่พนักงำน
ภำยใตโ้ครงกำรค่ำตอบแทนระยะยำว (ESOP-W1) 

- อนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เป็นจ ำนวนเงิน 164,547,660 บำท จำกทุนจดทะเบียน
เดิม 1,525,476,630 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  ำนวนเงิน 1,690,024,290 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมญัใหม่จ  ำนวน 16,454,766 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

- อนุมติักำรจดัสรรหุน้สำมญัใหม่จ  ำนวน 16,454,766 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท โดย 
 จดัสรร 15,254,766 หุ้น ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัท่ีให้แก่ผูถื้อ

หุน้เดิมของบริษทัฯ 
  จดัสรร 1,200,000 หุ้น ส ำหรับกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ  บริษทัฯ 

ใหแ้ก่พนกังำนภำยใตโ้ครงกำรค่ำตอบแทนระยะยำว 

- อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 
เป็นดงัน้ี 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จ ำนวน 1,690,024,290 บำท จ ำนวนหุ้นสำมญั จ ำนวน 169,002,429 
หุน้” 

- อนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 9 เร่ือง กำรถือหุน้สำมญัโดยคนต่ำงดำ้วเป็นดงัน้ี 
ขอ้ 9 (1) เวน้แต่กรณีตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี หุ้นสำมญัของบริษทัสำมำรถโอนกนัได้
อยำ่งเสรีโดยไม่มีขอ้จ ำกดั แต่ทั้งน้ี คนต่ำงดำ้วมีสิทธิถือหุ้นสำมญัในบริษทัไดไ้ม่เกินกวำ่ร้อย
ละ 39 ของจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีไดอ้อกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

(2) คนต่ำงดำ้วอำจไดม้ำซ่ึงหุ้นสำมญัใหม่เกินกว่ำอตัรำจ ำกดัท่ีก ำหนดใน (1) ของขอ้บงัคบั
ขอ้น้ีไดอี้กไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดอ้อกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทั
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ในขณะนั้น ๆ โดยกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัใหม่ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงออกและเสนอขำย
โดยบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและพนักงำน ตำมมติท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2554 ลงวนัท่ี 5 เมษำยน 2554 รวมถึงกำรไดรั้บหุน้ปันผลหรือหุ้นสำมญัใหม่ท่ีไดอ้อกให้แก่
ผูถื้อหุ้นสำมญัซ่ึงไดหุ้้นมำจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัใหม่ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิตำม (2) 
ของขอ้บงัคบัขอ้น้ี 
 (3) ทั้งน้ี  กำรถือหุน้สำมญัใหม่โดยคนต่ำงดำ้วในกรณีตำม (2) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ี เม่ือรวมกบั
หุ้นสำมญัท่ีถืออยูโ่ดยคนต่ำงดำ้วตำม (1) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ีแลว้ จ  ำนวนหุ้นสำมญัทั้งหมดท่ี
ถือโดยคนต่ำงดำ้วจะตอ้งไม่เกินกวำ่ร้อยละ 44.5 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดอ้อกจ ำหน่ำยแลว้
ทั้งหมดของบริษทัในขณะนั้น ๆ อตัรำจ ำกดัท่ีคนต่ำงดำ้วมีสิทธิถือหุ้นสำมญัจ ำนวนร้อยละ 
44.5 น้ี ใหใ้ชก้บักรณีกำรโอนหุน้สำมญัจำกคนต่ำงดำ้วซ่ึงเป็นผูไ้ดหุ้น้สำมญัใหม่ตำมควำมใน 
(2) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ี (หรือเป็นกำรไดรั้บหุ้นปันผลหรือหุ้นสำมญัใหม่ท่ีไดอ้อกให้แก่ผูถื้อ
หุ้นสำมญัซ่ึงไดหุ้้นดงักล่ำวตำม (2) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ี) ให้กบัคนต่ำงดำ้วในทุก ๆ ทอดของ
กำรโอนจนกวำ่หุน้สำมญัดงักล่ำวจะถูกโอนไปยงับุคคลซ่ึงมิใช่คนต่ำงดำ้ว 

- กำรโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษทั สุรำษฎร์บิทูเมน จ ำกดั มำยงับริษทั ไทยบิทูเมน จ ำกดัเป็นกำร
ปรับโครงสร้ำงของบริษทัในกลุ่มโดยกำรลดจ ำนวนบริษทัย่อยลง และลดค่ำใช้จ่ำยดำ้นบริหำร
โดยกำรโอนกิจกำรทั้งหมดน้ีได้รับกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯในวนัท่ี 13 
ธนัวำคม 2553 และไดด้ ำเนินกำรแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2554 บริษทั ไทยบิทูเมน จ ำกดั มีทุน
จดทะเบียน 2,300 ลำ้นบำท  ทั้งน้ีกำรปิดกิจกำรของบริษทั สุรำษฎร์บิทูเมน จ ำกดัจะด ำเนินกำร
ใหแ้ลว้เสร็จภำยในปี 2554    

-     ไดรั้บกำรอนุมติัแลว้ในปี 2554 จ ำนวน 1,229 ลำ้นบำท บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ขอรำยงำนควำม
คืบหนำ้ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 

-      บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดซ้ื้อเรือเก่ำ 2 ล ำเม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2554 และ 11 เมษำยน 2554 โดย
ใชช่ื้อดงัน้ี เรือ Tasco Anan สร้ำงเม่ือปี 2546 มีขนำดบรรทุก 3,200 เมตริกตนั อำยุใชง้ำนแลว้ 8 
ปี อำยุกำรใช้งำนคงเหลือประมำณ 22 ปี รำคำ 245.4 ล้ำนบำท เรือ Tasco Amorn สร้ำงเม่ือปี 
2537 มีขนำดบรรทุก 1,600 เมตริกตนั อำยุใช้งำนแลว้ 17 ปี อำยุกำรใชง้ำนคงเหลือ 13 ปี รำคำ 
91.4 ลำ้นบำท  

-  เกณฑก์ำรก ำหนดรำคำซ้ือเรือทั้งสองล ำเป็นตำมรำคำตลำด และผูข้ำยไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
กบับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

- บริษทัฯ ไดส้ั่งต่อหางรถเทรลเล่อร์บรรทุกยางแอสฟัลทซี์เมนต์ (AC) ใหม่ จ  านวน 26 คนั รวม
ราคา 44.2 ลา้นบาท สั่งต่อจาก 2 บริษทัซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัฯและจะรับมอบ
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หางรถเทรลเล่อร์ทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม 2554 
- ขอ้พิพำทระหวำ่งบริษทัฯ และบริษทั ไทยบิทูเมน จ ำกดั (“ไทยบิทูเมน”)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ

บริษทัฯ  กบั บริษทั Aras Jalinan Sdn. Bhd. (“Aras”) ในฐำนะผูถื้อหุ้นในบริษทั Kemaman Oil 
Corporation Sdn. Bhd. (“KOC”) นั้น เป็นขอ้พิพำทเก่ียวกบัสิทธิและหนำ้ท่ีของคู่สัญญำ ภำยใต้
สัญญำประนีประนอม (Settlement Agreement) ท่ีจดัท ำข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 มกรำคม 2551 ซ่ึงภำยใต้
สัญญำประนีประนอมดงักล่ำว Aras มีสิทธิเพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นใน KOC เป็นร้อยละ 50 โดย
กำรจองซ้ือหุน้จ ำนวน 5 ลำ้นหุน้ภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2551 แต่ Aras ไดน้ ำเงินมำเพิ่มทุนล่ำชำ้
กวำ่เวลำท่ีก ำหนด ดงันั้นบริษทัซ่ึงถือหุ้นใน KOC เป็นจ ำนวนร้อยละ 0.62 ในขณะนั้น และไทย
บิทูเมนซ่ึงถือหุน้ใน KOC เป็นจ ำนวนร้อยละ 57.64 จึงไดเ้รียกประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของ KOC 
เพื่อเสนอใหแ้ต่งตั้งกรรมกำรเพิ่มเติม 4 ท่ำน และในวนัท่ี 6 มิถุนำยน 2551 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อ
หุ้นของ KOC ไดมี้มติอนุมติัให้แต่งตั้งกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำนตำมท่ีบริษทัฯและไทยบิทูเมนเสนอ 
ซ่ึงเป็นผลท ำให้บริษทัฯและไทยบิทูเมนมีกรรมกำรฝ่ำยของบริษทัฯและไทยบิทูเมน มำกกว่ำ
กรรมกำรของฝ่ำย Aras และมีอ ำนำจควบคุมกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน
ของ KOC 

บริษทัฯและไทยบิทูเมนไดย้ื่นเร่ืองน้ีให้แก่หอกำรคำ้นำนำชำติ (International Chamber 
of Commerce หรือ ICC) เพื่อด ำเนินกำรทำงอนุญำโตตุลำกำร  

บริษทัฯไดรั้บค ำตดัสินของทำงคณะอนุญำโตตุลำกำรของ ICC เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 
2554 ซ่ึงไดต้ดัสินวำ่ ถึงแมว้ำ่ Aras จะมีสิทธิจองซ้ือหุ้นใหม่ใน KOC เป็นจ ำนวน 5 ลำ้นหุ้น
ตำมท่ีก ำหนดในสัญญำประนีประนอมก็ตำม กำรแต่งตั้งกรรมกำรของบริษทัฯ และไทยบิทูเมน
เพิ่มข้ึนมำอีก 4 ท่ำนนั้นไม่ขดักบัสัญญำประนีประนอม อีกทั้งให้ยกค ำร้องของ Aras ท่ีขอให้
ตดัสินว่ำ Aras มีสิทธิในกำรบริหำร มีส่วนร่วมและควบคุมในกิจกำรของ KOC ซ่ึงจำกกำรท่ี 
Aras มีสิทธิจองซ้ือหุ้นใน KOC เพิ่มข้ึนจ ำนวน 5 ลำ้นหุ้นจำกจ ำนวนหุ้นท่ีมีอยู่ในขณะนั้น
จ ำนวน 26.35 ลำ้นหุน้นั้น ท ำใหส้ัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทัฯและไทยบิทูเมน ใน KOC รวมกนั
แลว้ จะลดลงจำกร้อยละ 65.26 เป็นร้อยละ 63.12  และปัจจุบนั KOC มีทุนช ำระแล้วจ ำนวน 
146,964,512 หุ้น โดยท่ีมีมูลค่ำตำมใบหุ้นเท่ำกบั 1 ริงกิตมำเลเซีย กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือ
หุ้นดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อมูลค่ำเงินลงทุนของบริษทัฯและไทยบิทูเมนใน KOC และ KBC 
แต่อยำ่งใด 

ขอ้พิพาทท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มิใช่คดีความท่ีอยูใ่นศาลอุทธรณ์ ณ ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงไดมี้
การกล่าวถึงในหมายเหตุป  ระกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2554 ถึงแมว้่า ขอ้พิพาทท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กบัคดีพิพาทในศาลอุทธรณ์ ณ ประเทศ
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มาเลเซียนั้นจะมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์เดียวกนัและมีประเด็นเดียวกนั ซ่ึงคดีขอ้พิพาทท่ีศาล
อุทธรณ์ในประเทศมาเลเซียนั้นเป็นการท่ี Aras ไดฟ้้องบริษทัฯ และไทยบิทูเมน  รวมถึงบุคคล
อ่ืน ๆ โดยอา้งวา่บริษทัฯและไทยบิทูเมนในฐานะผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไดก้ระท าการซ่ึงไม่เป็นธรรม
กบั Aras ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายยอ่ยใน KOC ภายใตก้ฎหมายของประเทศมาเลเซีย ซ่ึงคดีน้ียงัคงอยู่
ในศาลอุทธรณ์ของประเทศมาเลเซียเพื่อรอการพิจารณา และหน่ึงในขอ้ต่อสู้ท่ีบริษทัฯจะอา้งใน
ศาลของประเทศมาเลเซียนั้ น คือผลตัดสินของการด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการซ่ึงมี
ขอ้เทจ็จริงและประเด็นขอ้พิพาทเดียวกนั ฉะนั้นศาลจึงไม่ควรรับฟังค าร้องของ Aras 

- 8 กรกฎาคม 2554 เปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วในส่วนของการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิของ
บริษทัฯจ านวน 5 หน่วย บริษทัฯจึงมีทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 1,525,476,680 บาท และมีจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด 152,547,668 หุน้ 

- 9 สิงหาคม 2554 เปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วในส่วนของการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิของ
บริษทัฯจ านวน 400 หน่วย บริษทัฯจึงมีทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 1,525,480,680 บาท และมีจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 152,548,068 หุน้ 

- ค าตดัสินของคณะอนุญาโตตุลาการในขอ้พิพาทระหว่างบริษทั ไทยบิทูเมน จ ากดั (“TBC”) ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ และบริษทั Glencore Singapore Private Limited (“Glencore”) คณะ
อนุญาโตตุลาการได้มีค  าตดัสินว่า การบอกกล่าวท่ี Glencore อ้างว่าเป็นการแจ้งเหตุสุดวิสัย 
(force majeure) นั้น เป็นการบอกกล่าวท่ีมิชอบและไม่มีผลบงัคบัใช ้และ Glencore ท าผิดสัญญา
ซ้ือขายโดยมิไดส่้งมอบสินคา้ตามสัญญาในเวลาขนถ่ายสินคา้ท่ีก าหนด และ Glencore ยงัคงเป็น
ฝ่ายผดิสัญญาต่อไปจนกระทัง่ TBC ไดบ้อกเลิกสัญญาซ้ือขายเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2552 ซ่ึงมีผล
ให ้TBC ไดรั้บค่าชดเชยจากขอ้เรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาของคู่กรณีเป็นจ านวนสุทธิ 
20,224,164.10 เหรียญสหรัฐฯ  รวมถึงดอกเบ้ียในอตัรา USD LIBOR ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน 
(3-month US Dollar LIBOR) บวกดว้ยดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 โดยคิดดอกเบ้ียทบตน้ทุก 3 เดือน  
นบัตั้งแต่วนัท่ี 4 มีนาคม 2552 จนถึงวนัช าระเงิน ซ่ึงประเด็นเร่ืองค่าใชจ่้ายทั้งหมดยงัคงมีอยูเ่พื่อ
รอการยืน่เอกสารและค าช้ีขาดต่อไป ในกรณีท่ีจ าเป็น 

- 24 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ ง นายอูกส์  เอ็มมานูเอล มารี เดอ 
ชองส์ เดอแซงต์-เลเช่ร์ เขา้เป็นกรรมการบริษทัฯแทน นายเธียร่ี อแลง ซิมง เดอเฟรน กรรมการ
บริษทัฯ ซ่ึงลาออก โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2554 เป็นตน้ไป 

- 24 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการบริษทัฯมีมติแต่งตั้งนายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร ด ารง
ต าแหน่ง เลขานุการบริษทัฯ แทนนายลอยด ์วฒันโฆวรุณ ท่ีลาออก 

- 29 พฤศจิกายน 2554 บริษทั ไทยบิทูเมน จ ากดั (TBC) ไดรั้บเงินเป็นจ านวนสุทธิ 20,224,164.10 
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เหรียญสหรัฐฯ จาก Glencore ซ่ึงเป็นค่าชดเชยจากขอ้เรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาของ
คู่กรณี ส่วนดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน TBC ยงัคงเรียกร้องจาก Glencore ต่อไป 

-  
27 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2555 มีมติดงัต่อไปน้ี  

- อนุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท 
รวมเป็นเงิน 190,685,085 บาท  โดยจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2555 

- อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2555 เป็นค่าตอบแทนการท างานรวม
เป็นเงิน 4.504 ลา้นบาท และหากบริษทัฯมีผลประกอบการท่ีดี ให้จ่ายค่าตอบแทนจากผลการ
ด าเนินงานให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการรวมท่ีคณะกรรมการ
ไดรั้บทั้งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนน้ีใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทัฯ 

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

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

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

เป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท ต่อคน ต่อปี รวม 4 คน เป็นจ านวนเงิน 80,000 บาท ต่อปี 
- อนุมติัจ่ายค่าตอบแทนคืนให้แก่กรรมการบริษทัฯและกรรมการชุดยอ่ยท่ียินยอมให้บริษทัฯ

หกัค่าตอบแทนไวเ้ม่ือปี 2552 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,840,000 บาท 
- อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ คือ นางอนุรัตน์  เทียมทนั 

และนายนิพนธ์  สุทธิมัย  กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึงและแต่งตั้ ง
กรรมการใหม่มาแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ท่านดงัน้ี 

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

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

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

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

- อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4  ของบริษทัฯ  ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนเป็น
ดงัน้ี 

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

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

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

- อนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,700,437,290 บาท หุน้สามญัจ านวน 170,043,729 หุน้” 
- อนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 9 (2) เร่ือง การถือหุน้สามญัโดยคนต่างดา้วเป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 9 (2) ขอ้ 9 (2)  “คนต่างดา้วอาจไดม้าซ่ึงหุ้นสามญัใหม่เกินกว่าอตัราจ ากดัท่ีก าหนดใน (1) 
ของขอ้บงัคบัขอ้น้ีไดอี้กไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีไดอ้อกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั
ในขณะนั้นๆ โดยการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัใหม่ตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงออกและเสนอขายโดยบริษทัฯ
ให้แก่ผูถื้อหุ้นและพนกังาน ตามมติท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2554 ลงวนัท่ี 5 เมษายน 
2554 และตามมติท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2555 ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2555  รวมถึงการ
ไดรั้บหุน้ปันผลหรือหุน้สามญัใหม่ท่ีไดอ้อกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัซ่ึงไดหุ้น้มาจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั
ใหม่ตามใบส าคญัแสดงสิทธิตาม (2) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ี” 

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

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

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

- 10 สิงหาคม 2555  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตั้ ง นายนิพนธ์  สุทธิมยั เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ แต่งตั้ง นำยโจเซฟ ซูเซ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แทนนำงสำวอำรีย ์แกว้พร้ิงเพริด 

 
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 ำนวนหุน้สำมญัท่ีไดอ้อกจ 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 รวมถึงกำรไดรั้บหุ้นปันผลหรือหุ้น
สำมญัใหม่ท่ีไดอ้อกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญัซ่ึงไดหุ้น้มำจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัใหม่ตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิตำม (2) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ี” 
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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
ผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2556 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จ ำนวน 152,580,868 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 1 บำท 
หรือคิดเป็นเงิน 152,580,868 บำท โดยจ่ำยจำกก ำไรสะสม  ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีมีหน้ำท่ีจ่ำยภำษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลไดใ้นอตัรำร้อยละ 11.50 ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรำ 47 ของประมวล
รัษฎำกร 
 โดยผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ือในรำยช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 29 สิงหำคม 2556 เป็นผูท่ี้มีสิทธิรับเงิน
ปันผลระหว่ำงกำล และให้รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพยโ์ดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 30 สิงหำคม 2556 รวมทั้งก ำหนดจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลใน
วนัท่ี 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 เป็นประธำนกรรมกำรบริษทัและแต่งตั้งนำยจำ๊คส์  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 ใหเ้ขำ้ท ำกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯ

ไดรั้บกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือในระยะยำวท่ี BBB+ และอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือในระยะสั้นท่ี F2   
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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ข้อมูลบริษัท 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 

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

 
ทีต่ั้งโรงงาน 
โรงงำนนครรำชสีมำ  เลขท่ี 259 ซอยรพช. 12032 ถนนมิตรภำพ ต ำบลนำกลำง 

อ ำเภอสูงเนิน จงัหวดันครรำชสีมำ 30380 
โทรศพัท ์+66 4433 5495-9, +66 2273 6000 กด 3 
โทรสำร +66 4433 5495-9 ต่อ 14, +66 4433 5050 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์+66 2273 6000 ต่อ 6774 
โทรสำร +66 2271 3370 

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

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

จ ำนวนหุ้นสำมญั  800,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   80 ลำ้นบำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 99.99 
 
บริษัท อลัฟ่า มารีไทม์ จ ากดั 
ประเภทกิจกำร   เรือขนส่งเเละขนถ่ำยสินคำ้ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 
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โทรศพัท ์+66 2273 6000 ต่อ 6774 
โทรสำร +66 2271 3370 

จ ำนวนหุ้นสำมญั  180,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   18 ลำ้นบำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 99.99 
 
บริษัท ทปิโก้มารีไทม์ จ ากดั 
ประเภทกิจกำร   บริหำรเรือเเละจดักำรเเทนเจำ้ของเรือ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

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

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

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

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

โทรศพัท ์+66 2273 6000 
โทรสำร +66 2273 6030 

ท่ีตั้งโรงงำน   93 หมู่ 5 ต  ำบลมะขำมคู่ ก่ิงอ ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง 21180 
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โทรศพัท ์+66 3889 3641-5 
โทรสำร +66 3889 3640 

จ ำนวนหุ้นสำมญั  11,100,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   111 ลำ้นบำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 41.44 
 
บริษัทย่อยในต่างประเทศ 
TASCO International (Hong Kong) Ltd. 
ประเภทกิจกำร   กิจกำรลงทุนในประเทศจีน 
ท่ีตั้งส ำนกังำน   Room 1 A, 1stFloor, O.T.B. Building, 259-265 Des Voeux Road Central, 

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

47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia 
ทุนจดทะเบียน   250.7 ลำ้นริงกิต ทุนเรียกช ำระแลว้ 151.96 ลำ้นริงกิต 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 63.12 (ถือหุน้ร้อยละ 11.30โดยบริษทัฯและร้อยละ 51.82 

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

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

ทุนจดทะเบียน   500 ลำ้นริงกิต ทุนเรียกช ำระแลว้ 305.55 ลำ้นริงกิต 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 82.77 (ถือหุน้ร้อยละ 41.98 โดยบริษทัและร้อยละ 12.52 โดยบริษทั  

ไทยบิทูเมน จ ำกดั และร้อยละ 44.80 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.) 
 
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd. 
ประเภทกิจกำร   ผลิตและจ ำหน่ำยยำงมะตอยในประเทศกมัพชูำ 
ท่ีตั้งส ำนกังำน   No. 67, St. 322, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkamon, 

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

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

Modified Asphalt ในประเทศอินเดีย 
ท่ีตั้งส ำนกังำน   7, Place Rene Clair F-92653 Boulogne- Billancourt France Cedex 
ทุนจดทะเบียน   1 ลำ้นยโูร 
สัดส่วนกำรถือหุน้  ร้อยละ 40 
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ข้อมูลส าคัญอืน่ ๆ 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์  TASCO (จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - SET) 
เลขทะเบียนบริษทั  0107535000044 
จ ำนวนหุ้นสำมญั  152,580,868 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   1,710,599,290 บำท 
ทุนเรียกช ำระ   1,525,808,680 บำท 
เวบ็ไซต ์   www.tipcoasphalt.com 
 
บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหุ้น   บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
    ชั้น 7 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

 
ผู้สอบบัญชี    นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3930 และ / หรือ 

นำยเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 4501 และ / หรือ 
นำยกฤษดำ เลิศวนำ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 4958 
บริษทั ส ำนกังำน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ำกดั 
อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33  
193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์+66 2264 0777, +66 2661 9190 
โทรสำร +66 2264 0789-90, +66 2661 9192 

 
ทีป่รึกษาทางกฎหมาย   นำยปรมะ เสำวภำ 

บริษทั ฮนัตนั แอนด์ วลิเล่ียมส์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
เลขท่ี 1 อำคำรคิวเฮำ้ส์ ลุมพินี ชั้น 34 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ 
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์+66 2645 8866 

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

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

 
ทีป่รึกษาทางการเงิน  บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

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

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

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

http://www.sec.or.th/
http://www.tipcoasphalt.com/
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1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 
ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และ

ครอบครัวทรัพยส์ำคร ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งบริษทัฯ และกลุ่มท่ีสองคือ บริษทั โคลำส ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน ำของ
โลกในดำ้นกำรก่อสร้ำงและบ ำรุงถนนจำกประเทศฝร่ังเศส บริษทั โคลำส ไดก้ลำยมำเป็นผูถื้อหุ้นในปี 
2543 โดยถือหุ้นจ ำนวนร้อยละ  22.7  ปัจจุบนัไดเ้พิ่มข้ึนเป็นร้อยละ  32.13  จำกกำรท่ีบริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำ
กบั บริษทั โคลำส ในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงดำ้นเทคนิค บริษทัฯ ไดรั้บควำมช่วยเหลือทำงดำ้นเทคนิค
ของผลิตภณัฑ์ยำงมะตอยอย่ำงไม่มีขีดจ ำกดั ซ่ึงรวมถึงกำรเขำ้ถึงขอ้มูลของศูนยว์ิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์
ประเทศฝร่ังเศส และสูตรกำรผลิตของผลิตภณัฑพ์ิเศษและเทคนิคกำรใชง้ำนต่ำง ๆ 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 
โครงสร้างรายได้ 
 

ในปี 2556 รำยไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ สำมำรถจ ำแนกเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑย์ำงมะตอย
ร้อยละ 76 และรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำย ในประเทศและต่ำงประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 และร้อยละ 73 
ของยอดขำยรวมทั้งหมดตำมล ำดบั  

เม่ือมองภำพรวมงบกำรเงินรวมของบริษทัฯ เปรียบเทียบระหวำ่งปี 2554 2555 และ 2556 รำยได้
ของบริษทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

หน่วย: ลำ้นบำท 

สายผลติภัณฑ์ / กลุ่มธุรกจิ 
สัดส่วน 

การถือหุ้นของบริษทัฯ (%) 
2556 2555 2554 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

1. กลุ่มผลติภณัฑ์ยางมะตอย        
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)     26,257.39  77.01  30,687.44  79.96 6,183.23 26.86 

บริษทั สุรำษฎร์บิทูเมน จ ำกดั  99.99                   -    -                -   - 262.05 1.14 

บริษทั ไทยบิทูเมน จ ำกดั 99.99     1,303.78  3.82    1,584.37  4.13 12,088.12 52.51 

บริษทั เรยโ์คล แอสฟัลท ์จ  ำกดั 41.44         992.84  2.91    1,259.65  3.28 734.19 3.19 

Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd. 100.00         524.84  1.54       599.74  1.56 428.83 1.86 

Kemaman Oil Corp. Sdn. Bhd. 63.12      2,977.78  8.73    2,606.52  6.79 868.45 3.77 

รวม   32,056.63     94.02  36,737.72  95.72 20,564.87 89.34 

2. กลุ่มธุรกจิเรือ         

บริษทั ทิปโกม้ำรีไทม ์จ  ำกดั 99.97 31.80 0.09 31.48 0.08 4.46 0.02 

บริษทั เดลตำ้ชิปป้ิง จ  ำกดั 99.99 66.49 0.20 121.10 0.32 104.82 0.46 

บริษทั อลัฟ่ำมำรีไทม ์จ  ำกดั 99.99 68.39 0.20 66.78 0.17 64.78 0.28 

บริษทั บิทูเมนมำรีน จ ำกดั 99.99 302.36 0.89 301.59 0.79 264.23 1.15 

บริษทั ทำสโก ้ชิปป้ิง จ  ำกดั 99.99 352.06 1.03 217.28 0.57 98.96 0.43 

หกั รำยกำรระหวำ่งกนั  (746.25) (2.19) (727.61) (1.90) (476.34) (20.7) 

รวม  74.85 0.22         10.62     0.03  60.90 0.26 

3. กลุ่มกจิการลงทุน           

Tasco International (Hong Kong) Ltd. 100.00 1,803.43 5.29       914.80  2.38 1,678.04 7.29 

รวม  1,803.43 5.29       914.80  2.38 1,678.04 7.29 

รวมรายได้จากการขายและการบริการ  33,934.91 99.53 37,663.14  98.13 22.303.81 96.89 

รำยไดอ่ื้น ๆ  159.25 0.47 715.81 1.87 715.99 3.11 

รวมรายได้ทั้งหมด  34,094.16 100.00  38,378.95  100.00 23,019.80 100.00 

หมำยเหตุ: ไม่รวมส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 

ผลิตภณัฑข์องทิปโกแ้อสฟัลท ์
ผลิตภณัฑท่ี์กลุ่มบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตไดแ้ก่: 
• ยางมะตอยหรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) มีสัดส่วนมำกกวำ่ร้อยละ 80 ของยอดกำรขำยในปี 

2556 กลุ่มบริษทัฯ กลัน่ยำงมะตอยจำกน ้ ำมนัดิบหนัก และสั่งซ้ือยำงมะตอยจำกทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 
 

• ยางมะตอยน ้าหรือแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion) เป็นกำรน ำยำงมะตอย น ้ ำ และสำรเคมีมำ
ผสมเป็นเน้ือเดียวกนั 
 

• ยางมะตอยชนิดคัตแบค (Cutback Asphalt) เป็นกำรน ำยำง มะตอยมำผสมกบัสำรละลำยปิโตรเคมี 
(Petroleum Solvents) ให้เป็นเน้ือเดียวกนัซ่ึงจะเหมำะกบังำนไพร์มโคท (Prime Coat) ปัจจุบนัยำง      
มะตอยชนิดน้ีไม่เป็นท่ีนิยมใชเ้พรำะตน้ทุนสูงและไม่เป็นมิตรกบัสภำพแวดลอ้ม 
 

• ยางมะตอยชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์  (PolymerModified Asphalt Cement) เป็นยำงมะตอย
เกรดพิเศษซ่ึงไดจ้ำกกำรผสมของสำรประกอบ Polymer กบัยำงมะตอยให้เป็นเน้ือเดียวกนั ซ่ึงจะท ำ
ให้มีคุณสมบติัท่ียืดหยุน่มำกกวำ่ยำงมะตอยทัว่ไปดว้ยคุณสมบติัท่ียืดหยุน่ดงักล่ำวท ำให้เม่ือน ำมำใช้
ท ำผวิถนน ท ำผวิทำงวิง่ข้ึนลงสนำมบินแลว้ ท ำใหถ้นนมีอำยกุำรใชง้ำนท่ียำวนำนกวำ่เม่ือเปรียบเทียบ
กบักำรใชย้ำงมะตอยธรรมดำ 

 
• ยางมะตอยชนิดผสมส าเร็จ   (Premix)  เป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปผสมเสร็จบรรจุถุงขำยและ

สำมำรถน ำไปใช้งำนไดท้นัที ผลิตภณัฑ์น้ีเป็นส่วนผสมระหวำ่งหินท่ีผำ่นกำรคดัขนำดกบัแอสฟัลต์
อิมลัชนั และสำรตวัเติมท่ีมีคุณสมบติัพิเศษช่วยในกำรยึดเกำะ จึงท ำให้เหมะส ำหรับน ำไปใชง้ำนใน
กำรซ่อมแซม หลุมและถนนเล็ก ๆ 
 

• Tipco Joint Sealer และ Tipco Joint Primer เป็นยำงมะตอย ผสมมวลสำรท่ีมีคุณสมบติัคงทนต่อ
สภำวะอำกำศร้อนจดัและเยน็จดัมีควำมยืดหยุน่ตวัสูงสำมำรถเกำะติดรอยต่อคอนกรีตไดอ้ยำ่งเหนียว
แน่น ใชห้ยอดรอยต่อระหวำ่งช่วงถนนคอนกรีต เพื่อท ำหนำ้ท่ีประสำน (seal) รอยต่อคอนกรีต 
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• น ้ามันก๊าด (Kerosene) Naphtha Atmospheric Gas Oil (AGO) และ Vacuum Gas Oil (VGO) ไดม้ำ
จำกขั้นตอนกำรกลัน่จำกโรงกลัน่ยำงมะตอยท่ีประเทศมำเลเซียโดยบริษทัฯ เป็นผูข้ำยให้ลูกคำ้ใน
ภูมิภำคน้ี 

 
ผลิตภณัฑท่ี์กลุ่มบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 

• ยำงมะตอยแอสฟัลตซี์เมนตท่ี์สั่งซ้ือจำกทั้งในและต่ำงประเทศ 
 

• น ้ำมนัดีเซลหมุนเร็วและน ้ำมนัเตำท่ีสั่งซ้ือจำกโรงกลัน่น ้ ำมนัและผูค้ำ้น ้ำมนั 
 

วตัถุดิบและการจัดหาวตัถุดิบ 
ยำงมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ ซ่ึงไดจ้ำกกระบวนกำรกลัน่น ้ ำมนัดิบและกระบวนกำรกลัน่

น ้ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำนบริษทัฯ  ใชย้ำงมะตอยแอสฟัลตซี์เมนตเ์ป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิตยำงมะตอยน ้ ำ โพ
ลิเมอร์โมดิฟำยดแ์อสฟัลต ์และยำงมะตอยคตัแบค  ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ  ผลิตยำงมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนตจ์ำก
โรงกลัน่ในประเทศมำเลเซียและสั่งซ้ือจำกแหล่งวตัถุดิบหลำยๆ  แหล่งพร้อมๆ  กนั ทั้งจำกภำยในประเทศ
และภำยนอกประเทศ  ทั้งน้ีเพื่อเป็นกำรลดภำระควำมเส่ียงในดำ้นกำรพึ่งพิงแหล่งยำงมะตอยจำกแหล่งใด 
แหล่งหน่ึงเพียงแหล่งเดียว ตลอดจนเพื่อกำรควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบในกำรผลิตของบริษทัฯ 
 
วตัถุดิบการผลติอืน่  

สำรเคมีท่ีกลุ่มบริษทัฯ ใชใ้นกำรผลิตยำงมะตอยน ้ำและโพลิเมอร์โมดิฟำยดแ์อสฟัลตน์ ำเขำ้มำจำก
ประเทศต่ำง ๆ ประมำณร้อยละ 35 ของวตัถุดิบทั้งหมดท่ีใชส่้วนท่ีเหลือประมำณร้อยละ 65 จะสั่งซ้ือจำก
ผูผ้ลิตภำยในประเทศ 
 
สารเคมีดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

• Solvent เป็นสำรเคมีท่ีรำคำจะแปรเปล่ียนไปตำมระดับรำคำน ้ ำมนั สำมำรถสั่งซ้ือจำกผูผ้ลิต

ภำยในประเทศและไม่มีปัญหำเร่ืองกำรขำดแคลน 

 

• Emulsifiers เป็นสำรเคมีท่ีมีหลำยประเภท สำมำรถสั่งซ้ือทั้งจำกผูผ้ลิตต่ำงประเทศโดยผำ่นตวัแทน

จ ำหน่ำยหรือสั่งซ้ือภำยในประเทศในระดบัรำคำท่ีค่อนขำ้งคงท่ี 
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การด าเนินงาน 
ในฐำนะผูน้ ำดำ้นกำรผลิตยำงมะตอย  ทิปโกแ้อสฟัลทป์ระสบควำมส ำเร็จเป็นอยำ่งสูงในกำรสร้ำง 

ควำมเช่ือมัน่ให้กบัลูกคำ้จำกกำรบริกำรลูกคำ้ที่ยอดเยี่ยม รวมถึงกำรจดัส่งสินคำ้ให้ลูกคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว
และตรงเวลำ 
 

ตลาดภายในประเทศ 
ปริมำณควำมตอ้งกำรยำงมะตอยของตลำดภำยในประเทศในปี 2556 มีจ  ำนวนทั้งส้ิน 704,000 

ตนั โดยแบ่งเป็นแอสฟัลตซี์เมนตจ์  ำนวน 598,000 ตนั และอีก 106,000 ตนั เป็นแอสฟัลตอิ์มลัชัน่ และ
ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ อำทิ เช่น โพลิเมอร์โมดิฟำยด์แอสฟัลตแ์ละ ยำงมะตอยชนิดคตัแบค  โดยควำมตอ้งกำร
ยำงมะตอยจ ำนวน 704,000  ตนันั้นคิดเป็นปริมำณท่ีต ่ำกวำ่ปีท่ีผำ่นมำร้อยละ  11 อยำ่งไรก็ตำมปี 2555 เป็น
ปีท่ีมีงบประมำณพิเศษส ำหรับซ่อมแซมถนนท่ีเสียหำยจำกน ้ำท่วมในช่วงปลำยปี 2554 

 
ในฐำนะผูน้ ำด้ำนกำรผลิตยำงมะตอย  ทิปโก้แอสฟัลท์ประสบควำมส ำเร็จเป็นอยำ่งสูงในกำร

สร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัลูกคำ้จำกกำรบริกำรลูกคำ้ที่ยอดเยี่ยม  รวมถึงกำรจดัส่งสินคำ้ให้ลูกคำ้ไดอ้ย่ำง
รวดเร็วและตรงเวลำ ในปี 2556 น้ี บริษทัฯ ไดน้ ำโพลิเมอร์โมดิฟำยด์แอสฟัลต์ชนิดพิเศษไปใชใ้นกำร
บูรณะซ่อมแซมช่องทำงวิง่เคร่ืองบิน (Runway) ของสนำมบินสุวรรณภูมิดว้ย 

 
โครงกำรส ำคญัๆ ท่ีบริษทัฯ ไดน้ ำเทคนิคต่ำงๆ ไปใช้ส ำหรับงำนก่อสร้ำงและบูรณะทำงมี

ดงัต่อไปน้ี 

 
เทคนิค  Micro Surfacing 
• ทำงยกระดบัอุตรำภิมุข 
• ทำงพิเศษบูรพำวถีิ (บำงนำ - ชลบุรี) 
• ถนนกำญจนำภิเษก (วงแหวนตะวนัออกช่วงบำงพลี - สุขสวสัด์ิ) 
เทคนิค Colored Asphalt 

• โครงกำรปรับปรุงภูมิทศัน์ถนนเลียบชำยฝ่ังทะเลอ่ำวไทย ดำ้นตะวนัตก ทำงหลวงชนบทแยก
สำย 3176 - บำงตะบูน อ ำเภอบำ้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี และหมำยเลข 3201 - บำ้น บำงจ ำก 
อ ำเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร 
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เทคนิค Premium Grade Asphalt 
• โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพผิวจรำจรบนทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร ช่วงดินแดง-บำงนำ โดย

เทคนิคกำรออกแบบ Ultra-thin Friction Course (UTFC) 
• โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรบนถนนศรีนครินทร์ โดยเทคนิคพอรัสแอสฟัลต ์
• โครงกำรก่อสร้ำงสนำมทดสอบรถยนตร์ โรงงำนประกอบรถยนตร์ บริษทั นิสสัน เอเชีย แปซิฟิค 

จ ำกดั จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
 

กลุ่มบริษทัฯ  มีโรงงำนผลิตและคลงัเก็บยำงมะตอยที่ตั้งอยู่ในจุดศูนยก์ลำงของแต่ละภูมิภำค เช่น 
ท่ีจงัหวดันครรำชสีมำ ระยอง พิษณุโลกและสุรำษฏร์ธำนี เพื่อควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอยำ่งทัว่ถึงและ
รองรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในทุกภูมิภำค กำรมีโรงงำนที่กระจำยไปตำม  4  ภูมิภำคเช่นน้ี  ท ำให้กลุ่ม
บริษทัฯ  สำมำรถส่งสินคำ้ให้กบัลูกคำ้ในประเทศและประเทศเพื่อนบ้ำนไดอ้ย่ำงสะดวกรวดเร็วดว้ยรถ
ขนส่งยำงมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ  มำกกว่ำ 300  คนัอีกดว้ย กำรจดักำรดำ้นโลจิสติกส์ท่ีเป็นเลิศมีส่วน
ส ำคญัท่ีท ำให้ทิปโกแ้อสฟัลทค์งควำมเป็นผูน้ ำไวไ้ดใ้นตลำดในประเทศ 
 

นอกจำกน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัเป็นเจำ้ของเรือขนส่งยำงมะตอยระหวำ่งประเทศขนำดใหญ่ 7 ล ำ  ท่ีมีบทบำท
ส ำคญัในกำรส่งออกสินคำ้ไปยงัตลำดต่ำงประเทศ  ตลอดจนส ำหรับกำรน ำเขำ้ยำงมะตอยสู่ประเทศไทยดว้ย
เช่นกนั 

 
ทีมพนกังำนขำยและกำรตลำดของทิปโกแ้อสฟัลทรั์บผิดชอบดูแลลูกคำ้มำกกวำ่ 550 รำย ครอบคลุม

ทุกภูมิภำคทัว่ประเทศดว้ยประสบกำรณ์มำกกวำ่ 30 ปี ทีมพนกังำนขำยมีควำมช ำนำญและสำมำรถให้ค  ำแนะน ำ
สินคำ้แก่ลูกคำ้ไดอ้ยำ่งดี  นอกจำกน้ีกลุ่มบริษทัฯ  มีทีมเทคนิคบริกำรที่มีควำมช ำนำญทำงดำ้นงำนทำง คอย
ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหำให้ลูกคำ้  ณ  จุดท่ีลูกคำ้ท ำงำน  เพื่อให้กำรท ำงำนของลูกคำ้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ
ไม่ติดขดัคอยให้ค  ำปรึกษำและแนะน ำวิธีกำรท ำงำนให้ทีมงำนของลูกคำ้เขำ้ใจและสำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ยำ่ง
ถูกตอ้ง  กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ ำวิธีกำรบริหำรลูกคำ้สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management) มำใชศึ้กษำเพี่อ
ให้ทรำบถึงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้แต่ละกลุ่มไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  และน ำมำวำงแผนกำรขำยและโปรแกรมกำร
ให้บริกำรท่ีตรงต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้แต่ละกลุ่มอยำ่งแทจ้ริง ในกำรท่ีจะเสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ลูกคำ้เพื่อใหบ้รรลุผลส ำเร็จตำมท่ีตอ้งกำรร่วมกนั 
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ตลาดต่างประเทศ   
ในปี 2556 ยอดขำยยำงมะตอยในต่ำงประเทศของกลุ่มบริษทัฯ มำกกวำ่ 900,000 ตนั  ซ่ึงแสดง

ใหเ้ห็นถึงกำรด ำเนินงำนท่ีดีอีกปีหน่ึงของกลุ่มบริษทัฯ ยอดขำยท่ีสูงเป็นผลมำจำกควำมตอ้งกำรท่ีเพิ่มมำก
ข้ึนของประเทศในภูมิภำค อนัไดแ้ก่ ประเทศจีน ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมำเลเซีย และประเทศอิน
โดนีเชีย ซ่ึงเป็นตลำดส่งออกหลกัของกำรขำยในตลำดต่ำงประเทศของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบกบักำรขำด
แคลนยำงมะตอยหลงัจำกท่ีมีกำรลดปริมำณกำรผลิตทั้งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ โรงกลัน่ยำง
มะตอยของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเมือง Kemaman ประเทศมำเลเซียสำมำรถผลิตยำงมะตอยอยำ่งต่อเน่ืองและ
สำมำรถตอบสนองกบัควำมตอ้งกำรยำงมะตอยที่สูงของกลุ่มบริษทัฯ  นอกจำกน้ี  ยงัมีกำรจดัหำยำงมะ
ตอยมำจำกโรงกลัน่อ่ืนๆ  ในภูมิภำคเขำ้มำอีก  ซ่ึงยำงมะตอยจ ำนวนน้ีมีบทบำทส ำคญัในกำรสนบัสนุน
กำรขำยในต่ำงประเทศพร้อมในดำ้นปริมำณและคุณภำพสินคำ้ และระบบกำรขนส่งท่ีดีกวำ่คู่แข่งในตลำด 
ท ำให้กลุ่มบริษทัฯ  สำมำรถเอำชนะคู่แข่งและมีลูกคำ้รำยใหม่ๆ เพิ่มข้ึน อยำ่งไรก็ตำมในช่วงปี 2556 
ตลำดในประเทศเวียดนำมมีคู่แข่งรำยใหม่ ๆ รวมถึงควำมหลำกหลำยของกลุ่มบริษทัฯ ในกำรท่ีมียำงมะ
ตอยหลำยชนิดและไดใ้ชเ้รือขนส่งยำงมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ อยำ่งเตม็ศกัยภำพ 

 

ประเทศอินโดนีเซียยงัคงเป็นตลำดส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัฯ โดยมียอดขำยคิด
เป็นร้อยละ 30 ของยอดขำยในตลำดต่ำงประเทศทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ  ตลำดในประเทศอินโดนีเซีย 
เติบโตอยำ่งต่อเน่ือง  เป็นผลมำจำกควำมตอ้งกำรสูงจำกกำรท่ีมีกำรใชจ่้ำยของภำครัฐท่ีสูงข้ึนและกำรลดกำร
ผลิตยำงมะตอยของโรงกลัน่ในประเทศอินโดนีเซียเป็นผลให้มีกำรน ำเขำ้ยำงมะตอยเข้ำไปในประเทศ
อินโดนีเซียสูงข้ึน  ทั้งน้ีมีแนวโนม้วำ่อินโดนีเซียจะยงัคงเป็นลูกคำ้ส ำคญัของธุรกิจในต่ำงประเทศของกลุ่ม
บริษทัฯ ต่อไปในระยะ 2-3 ปีขำ้งหนำ้ 

 
ประเทศเวียดนำมเป็นอีกหน่ึงตลำดท่ีมีควำมส ำคญัของกลุ่มบริษทัฯ ดว้ยกำรสนบัสนุนจำกลูกคำ้

รำยเก่ำและรำยใหม่ ท ำให้กลุ่มบริษทัฯ มีปริมำณลูกคำ้และยอดขำยเพิ่มข้ึน จำกกำรท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีควำม
พร้อมในดำ้นปริมำณและคุณภำพสินคำ้ และระบบกำรขนส่งท่ีดีกว่ำคู่แข่งในตลำด ท ำให้กลุ่มบริษทัฯ 
สำมำรถเอำชนะคู่แข่งและมีลูกคำ้รำยใหม่ๆ เพิ่มข้ึน อยำ่งไรก็ตำมในช่วงปี 2556 ตลำดในประเทศเวียดนำม
มีคู่แข่งรำยใหม่ๆ รวมถึงควำมหลำกหลำยของสินคำ้และผูซ้ื้อคนกลำงท่ีเพิ่มข้ึน ท ำให้มีกำรแข่งขนัในตลำด
มำกข้ึน ด้วยกำรสนับสนุนท่ีดีอย่ำงต่อเน่ืองจำกบริษทัในเครือของกลุ่มบริษทั โคลำส รวมถึงกำร
ประสำนงำนทำงดำ้นกำรกระจำยสินคำ้ท่ีดีและกำรเอำใจใส่ลูกคำ้ กลุ่มบริษทัฯ จะยงัคงเป็นผูน้ ำในตลำด
อยำ่งต่อเน่ือง 
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กำรขำยไปยงัประเทศจีนเติบโตข้ึนอยำ่งมำกคิดเป็นร้อยละ 16 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 โดย
ปริมำณกำรขำยไปยงัประเทศจีนสูงท่ีสุดเป็นประวติักำรณ์ของกลุ่มบริษทัฯ ภำยใตส้ภำวะกำรแข่งขนัท่ีสูง
และแรงกดดนัในดำ้นกำรท ำก ำไรตั้งแต่ไตรมำสท่ี 2 จนถึงส้ินปี 2556 ในขณะเดียวกนั กำรน ำเขำ้ยำงมะตอย
ในประเทศจีนเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองท่ีปีละประมำณ 3 ลำ้นตนั กำรเติบโตน้ีส่วนใหญ่เกิดข้ึนในประเทศจีน
ตอนเหนือซ่ึงส่วนแบ่งตลำดของกลุ่มบริษทัฯ มีไม่มำกนกัเน่ืองจำกมีคู่แข่งจำกประเทศเกำหลีท่ีมีส่วนแบ่ง
ตลำดสูงกวำ่บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศจีนมีผลประกอบกำรดีกวำ่ปี 2555 เป็นอยำ่งมำก เป็นผล
มำจำกกำรประกอบกำรท่ีเพิ่มข้ึนและกำรควบคุมตน้ทุนท่ีดีข้ึน ท่ำมกลำงสภำพแวดลอ้มท่ีมีกำรแข่งขนัสูง 
ยอดขำยของกลุ่มบริษทัฯ เพิ่มข้ึนกวำ่ร้อยละ 50 ส่วนใหญ่มำจำกบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัฯในมณฑลเจียงซู 

 
เช่นเดียวกนักบัประเทศจีน ประเทศออสเตรเลียก็เป็นตลำดท่ีมียอดขำยเพิ่มข้ึนในปี 2556 เช่นกนั

เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผำ่นมำกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงเป็นพนัธมิตรหลกัของบริษทัยอ่ยในออสเตรเลียของกลุ่ม
บริษทั โคลำส และออสเตรเลียยงัคงเป็นตลำดส่งออกหลกัท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของกลุ่มบริษทัฯ    กลุ่ม
บริษทัฯ เผชิญกบัผูน้ ำเขำ้รำยใหม่ท่ีส ำคญัในตลำดออสเตรเลียซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลงบริษทัท่ีดูแลกิจกำรใน
หลำยพื้นท่ี โดยปกติผูค้ำ้น ้ ำมนัมกัจะเขำ้ควบคุมคลงัสินคำ้น ำเขำ้หลำยแห่งท่ีผูผ้ลิตน ้ ำมนัรำยใหญ่เป็น
เจำ้ของ ซ่ึงท ำให้มีทั้งโอกำสและควำมเส่ียงทำงกำรขำยและกำรตลำด อย่ำงไรก็ตำมประเทศออสเตรเลีย
ยงัคงเป็นตลำดหลกัในกำรเพิ่มยอดขำยในตลำดต่ำงประเทศต่อไป  
 

ส ำหรับขำยไปยงัประเทศลำวและบริษทัยอ่ยในประเทศกมัพูชำ (TAC) ยงัคงมียอดขำยท่ีสม ่ำเสมอ
ตลอดทั้งปีแต่ชะลอตวัในช่วงหนำ้ฝนและชะลอตวัลดลงอีกจำกโครงกำรรับเหมำท่ีส ำคญัไดค้รบสัญญำ กำร
จ่ำยเงินท่ีล่ำชำ้ใหแ้ก่ผูรั้บเหมำและโครงกำรลดกำรลงทุนใหม่ๆ ของรัฐบำล ทั้งน้ีภำยใตส้ภำพแวดลอ้มท่ียำก
ต่อกำรขำย TAC ยงัคงสำมำรถคงควำมเป็นผูน้ ำของตลำดท่ีมีส่วนแบ่งตลำดมำกกวำ่ร้อยละ 80  

 
ยอดขำยของบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศมำเลเซียหรือบริษทั Kemaman Bitumen 

Company Sdn. Bhd. มียอดขำยสูงเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัปี 2555 โดยเป็นผลมำจำกกำรผลิตยำง
มะตอยท่ีสม ่ำเสมอและต่อเน่ืองจำกโรงกลัน่ของกลุ่มบริษทัฯ กำรเอำใจใส่ลูกคำ้ และกำรขยำยตวัของควำม
ตอ้งกำรภำยในประเทศ รวมถึงกำรท ำถนนในหลำยช่วงของทำงด่วนฝ่ังตะวนัออก (East Coast Expressway) 
กำรท ำทำงข้ึนลงของเคร่ืองบิน (Runway) ท่ีสนำมบินแห่งใหม่ KLIA2 และกำรท ำสะพำนปีนงั 2 โดยทีม
ขำยของ KBC ไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกทีมท่ีมีควำมช ำนำญดำ้นเทคนิคจำกส ำนกังำนใหญ่ในกำรโนม้นำ้ว
ใหเ้จำ้ของโครงกำรและผูรั้บเหมำสนใจใชป้ระโยชน์จำกยำงมะตอยชนิดโพลิเมอร์โมดิฟำยด์และยำงมะตอย
น ้ำคุณภำพดีท่ีผลิตจำกกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศไทย 
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นอกจำกตลำดในประเทศท่ีกล่ำวมำ กำรขำยในต่ำงประเทศนั้นกลุ่มบริษทัฯ ไดข้ำยให้กบัประเทศ
กวำ่ 10 ประเทศ ซ่ึงรวมทั้งประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศแอฟริกำใต ้ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศบงัคลำเทศ 
เกำะรียเูน่ียน ประเทศมอริเชียส ประเทศฟิจิ และประเทศตำฮิติ 
 
การพฒันาปรับปรุงกระบวนการผลติเพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัฯ มีกำรคน้ควำ้และวิจยักำรปรับปรุงคุณภำพยำงมะตอยด้วยเทคนิคใหม่ ดว้ยกำรใช้น ้ ำ
ยำงพำรำธรรมชำติ (Para Asphalt Cement หรือ Natural Rubber Modified Asphalt Cement) ซ่ึงเป็นผลผลิต
ทำงกำรเกษตรภำยในประเทศ น ำเสนอและทดสอบจนเป็นท่ียอมรับและได้ถูกก ำหนดเป็นขอ้ก ำหนด
มำตรฐำนงำนทำงของกรมทำงหลวง ท ำให้เพิ่มควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำยำงพำรำธรรมชำติในประเทศ สำมำรถ
ช่วยเกษตรกรสวนยำงพำรำในช่วงควำมตอ้งกำรยำงพำรำในตลำดโลกชะลอตวั อีกทั้งเป็นกำรน ำผลิตภณัฑ์
อินทรียว์ตัถุในธรรมชำติซ่ึงเกิดทดแทนใหม่ได้ มำทดแทนสำรปรับปรุงคุณภำพยำงมะตอยแบบเดิม
(Polymer Modified Asphalt) ซ่ึงตอ้งใชส้ำรปิโตรเลียมโพลีเมอร์ท่ีไดจ้ำกกำรกลัน่น ้ ำมนัดิบจำกฟอสซิล เป็น
กำรลดก๊ำซเรือนกระจกและภำวะโลกร้อนได ้ในปี 2556 กลุ่มบริษทัฯเปิดตวัผลิตภณัฑ์ยำงมะตอยน ้ ำตวัใหม่ 
(Prime coat emulsion) ท่ีสำมำรถใชท้ดแทนผลิตภณัฑ์ยำงมะตอยน ้ ำมนั (Cutback asphalt) ซ่ึงจะช่วยลดกำร
ใชน้ ้ ำมนัในกำรผลิตยำงมะตอยน ้ ำมนัลงคร่ึงหน่ึง และลดมลพิษจำกกำรระเหยตวัของยำงมะตอยน ้ ำมนัอีก
ทำงหน่ึงดว้ย 

 
บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนชนิดเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นกำรใหค้วำมร้อนจำกน ้ำมนัเตำมำเป็นก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

(LPG) ท่ีโรงงำนผลิตยำงมะตอยของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงน้ีเป็นเช้ือเพลิงท่ีสะอำดและใหก้ำรเผำไหมท่ี้
สมบูรณ์ โดยปล่อยมลพิษสู่บรรยำกำศนอ้ยมำก 

 
นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัลดกำรใชน้ ้ ำมนัซ่อมเปล่ียนฉนวนกนัควำมร้อน และก ำจดัตะกรันคำร์บอน

บนผิวท่อเปล่ียนถ่ำยควำมร้อนภำยในของถงัเก็บแอสฟัลตข์นำดใหญ่ภำยในคลงัเก็บยำงมะตอย ท ำให้กำร
แลกเปล่ียนควำมร้อนเร็วข้ึนและเก็บควำมร้อนไดดี้กว่ำเดิม ท ำให้ประหยดักำรใชน้้ำมนัเช้ือเพลิงเพื่อท่ีจะ
มุ่งเน้นในกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ก ำลงัด ำเนินกำรปรับเปล่ียนวิธีให้ควำมร้อนแก่ยำงมะตอยในรถ
ขนส่งสินคำ้ทุกคนั เน่ืองจำกกำรใชไ้มฟื้นเผำให้ควำมร้อนสินคำ้ท ำให้เกิดมลพิษควนัและฝุ่ น ในขณะท่ีกำร
ใชก้๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นกำรเผำไหมท่ี้มีประสิทธิภำพท่ีดีกวำ่และไม่มีควนักลุ่มบริษทัฯ ไดมี้กำร
น ำเกณฑ์ควำมปลอดภยั (Safety Index) มำเป็นตวัช้ีวดัระดบัองค์กร (Corporate KPI’s) เพื่อลดจ ำนวน
อุบติัเหตุและเพิ่มมำตรฐำนควำมปลอดภยัแก่พนกังำน โดยเฉพำะพนกังำนท่ีอยูใ่นสำยกำรผลิต ทั้งน้ีทุก
โรงงำนในประเทศก ำลงัด ำเนินกำรติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ในรถขนส่งสินคำ้ทุกคนัให้แลว้เสร็จ
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ภำยในปี 2556 โดยกลอ้งน้ีจะใชร่้วมกบัระบบ Real time GPS tracking ซ่ึงไดติ้ดตั้งกบัรถขนส่งของกลุ่ม
บริษทัฯ ทุกคนัไปแลว้ เพื่อควำมปลอดภยัของพนกังำนขบัรถบริษทัฯ และผูใ้ชเ้ส้นทำงสัญจรร่วมกนั 

 
ธุรกจิเรือ 

กลุ่มบริษทัเรือเป็นหน่วยงำนหลกัในดำ้นกำรขนส่งของกลุ่มบริษทัฯ โดยเป็นผูข้นส่งยำงมะตอย
ขำ้มเอเชีย-แปซิฟิกไปยงัมหำสมุทรอินเดีย โดยมี 2 หนำ้ท่ีหลกั คือ 

• กำรบริหำรจดักำรเรือของกลุ่มบริษทัฯ อยำ่งเต็มรูปแบบ (Full in-house Ship) โดยรับผิดชอบกำร

ด ำเนินงำนของเรือบรรทุกยำงมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ ขนำดบรรทุก 22,450 ตนั จ ำนวน 7 ล ำ และ 

• ฝ่ำยเช่ำเรือ (Chartering Department) มีหนำ้ท่ีดูแลกำรท ำงำนดำ้นเชิงพำณิชยต่์ำง ๆ 

เรือขนส่งยำงมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินงำนโดยทีมงำนของกลุ่มบริษทัฯ ภำยใตร้ะบบกำร
จดักำรคุณภำพเรือบรรทุกอย่ำงเขม้งวดกำรบริหำรจดักำรเรือขนส่งยำงมะตอยท ำตำมวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ
ทำงดำ้นอุตสำหกรรมและพยำยำมจะให้บรรลุเป้ำหมำยตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนหลกั (KPIs) ตำมแนวทำง
กำรประเมินตนเองดำ้นกำรบริหำรจดักำรเรือบรรทุกสินคำ้  (Tanker Management Self-Assessment) กำรเช่ำ
เรือท ำใหมี้สัดส่วนกำรใชป้ระโยชน์ของเรือสูงในปี 2556 ซ่ึงสนบัสนุนใหเ้กิดกำรเติบโตของยอดขำยในเขต 
เอเชีย-แปซิฟิกเป็นอยำ่งมำก 

 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ กลุ่มบริษทัฯ ไดส้ั่งใหต่้อเรือขนส่งยำงมะตอยใหม่ 1 ล ำในญ่ีปุ่น ซ่ึงมี

ก ำหนดส่งมอบในเดือนกรกฎำคม 2557 กำรมีเรือขนส่งยำงมะตอย ทำสโก ้นิรันดร์ (Tasco Nirand) น ้ ำหนกั
บรรทุก 3,900 ตนัมำเพิ่มเติมน้ี ท ำใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีควำมแขง็แกร่งมำกข้ึนในเขตเอเชียแปซิฟิก 
 
โรงกลั่นยางมะตอยในมาเลเซีย 

ทิปโกแ้อสฟัลทมี์โรงกลัน่ยำงมะตอยอยูท่ี่เมือง Kemaman ในประเทศมำเลเซีย ซ่ึงด ำเนินกำรโดย
บริษทัยอ่ยช่ือ Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. (Tipco Asphalt refinery) โรงกลัน่แห่งน้ีตั้งอยูบ่น
พื้นท่ี 40 เฮคเตอร์ (250 ไร่) ในเขตอุตสำหกรรม Telok Kalong มีก ำลงักำรกลัน่น ้ ำมนัดิบ 25,000 บำร์เรลต่อ
วนัหรือประมำณ 9 ลำ้นบำร์เรลต่อปี เทียบเท่ำกบัปริมำณน ้ ำมนัดิบ 1.4 ลำ้นตนัต่อปี โดยก ำลงักำรผลิตน้ี
สำมำรถผลิตยำงมะตอยไดถึ้งปีละ 1 ลำ้นตนั ในปี 2556 โรงกลัน่ไดก้ลัน่น ้ ำมนัดิบปริมำณ 6.65 ลำ้นบำร์เรล 
ซ่ึงสำมำรถกลัน่เป็นยำงมะตอยไดถึ้ง 719,000 ตนั  
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ในปี 2556 โรงกลัน่มีโครงกำรพฒันำและปรับปรุงเพื่อพฒันำประสิทธิภำพและเพิ่มก ำลงักำรผลิต 
รวมถึงเพิ่มควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนหลำยโครงกำร โครงกำรหลกัเช่น 

 
1. การเปลีย่นหม้อไอน า้และเคร่ืองท าความร้อนจากหัวเผาแบบเดี่ยว (ใช้น า้มันเตา)ไปเป็นแบบคู่ 

(ใช้น า้มันเตาและก๊าซธรรมชาติ) 

บริษทั Kemaman Bitumen ประสบควำมส ำเร็จในกำรเปล่ียนหมอ้ไอน ้ ำและเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นเคร่ือง
ท ำควำมร้อนไปเป็นแบบคู่ซ่ึงท ำให้ใช้ไดท้ั้งน ้ ำมนัเตำและก๊ำซธรรมชำติ โดยข้ึนอยู่กบัควำมตอ้งกำรและ
ควำมพร้อมในกำรใชง้ำน กำรเปล่ียนไปใชก้๊ำซธรรมชำติเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจำกสำมำรถลดกำร
ปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซดแ์ละคำร์บอนลงร้อยละ 26 

 
2. Marine Loading Arm (MLA) 

บริษทั Kemaman Bitumen มีกำรปรับปรุงอุปกรณ์ในกำรสูบถ่ำยน ้ ำมนัทำงเรือในเชิงรุกมำกข้ึน
เพื่อให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดกำรเป็นโรงกลั่นตำมมำตรฐำนโลกเพื่อกำรด ำเนินงำนทำงเรือท่ีปลอดภัย
ตลอดเวลำ โครงกำรติดตั้ง Marine Loading Arm ในปี 2555 มีข้ึนเพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษทัฯ มีควำมปลอดภยัสูงสุด โดยกำรติดตั้ง Marine Loading Arm น้ีไดส้ ำเร็จแลว้ในเดือนตุลำคม 2556 
ซ่ึงสำมำรถลดเวลำกำรขนถ่ำยน ้ ำมนัลงได้อย่ำงเห็นได้ชัด และลดควำมเส่ียงในกำรร่ัวไหลของน ้ ำมนั
ระหวำ่งกำรสูบถ่ำย จึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และยงัเป็นโครงกำรท่ีสนบัสนุนควำมพยำมของกลุ่มบริษทัฯ 
ในกำรด ำเนินงำนอยำ่งย ัง่ยนือีกดว้ย 

 
3. ตัวดักจับหรือสครับเบอร์ (Scrubber) 

อีกโครงกำรหน่ึงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม คือกำรติดตั้งตวัดกัจบัหรือ Scrubber 2 ตวัในถงัจดัเก็บ
ยำงมะตอย และท่ีอ่ำงเก็บน ้ ำเสีย อุปกรณ์ Scrubber น้ีไดรั้บมำตรฐำนจำกกรมส่ิงแวดลอ้มในประเทศ
มำเลเซีย ซ่ึงช่วยลดสำรอินทรียร์ะเหยง่ำย (Volatile Organic Compound - VOC) ท่ีถูกปล่อยออกมำสู่ชั้น
บรรยำกำศ 
 
 
 
 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 

 

33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 

 

34 
 

3. การบริหารความเส่ียงและปัจจัยความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียง 
กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นในกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กบัระบบกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง

ระดบัองคก์ร (Enterprise Risk Management) ให้ดียิ่งข้ึนพร้อมกบักำรด ำเนินงำนในปี 2556 โดยแบ่งกำร
บริหำรควำมเส่ียงออกเป็น 2 ระดบัตำมวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรควำมเส่ียงของหน่วยงำนต่ำงๆ ในองคก์ร 
และเพื่อให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงยงัคง
ด ำเนินงำนเชิงรุกโดยมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันำกำรบริหำรควำมเส่ียงในทุกๆ ดำ้นของธุรกิจและสร้ำงวฒันธรรมใน
กำรตระหนกัถึงควำมเส่ียงภำยในองคก์ร 
 

ควำมทำ้ทำยของกำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กรท่ำมกลำงลกัษณะท่ีหลำกหลำยของธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัฯ นบัตั้งแต่กำรกลัน่น ้ำมนัดิบและกำรขนส่งเพื่อขำยผลิตภณัฑน์ ้ำมนัและผลิตภณัฑ์ยำงมะตอยใน
อุตสำหกรรมก่อสร้ำงโดยกำรใช้แผนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีนัยส ำคญัซ่ึงครอบคลุมในแต่ละด้ำนของ
ธุรกิจคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดด้ ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ทั้งน้ีนโยบำยในกำร
บริหำรควำมเส่ียงถูกก ำหนดข้ึนเพื่อรับประกนัวำ่ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกรำยปฏิบติัตำมหลกักำรบริหำรควำม
เส่ียงดว้ยควำมรอบคอบ และพร้อมในกำรรับมือกบัทุกสภำวกำรณ์ท่ีอำจเกิดข้ึน 
 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏิบติัตำมนโยบำยหรือกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง 

2. ติดตำมกำรพฒันำนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง กระบวนกำรบ่งช้ีและกำรประเมินควำมเส่ียง 

3. ประเมินและอนุมติัแผนบริหำรควำมเส่ียง 

4. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เก่ียวกบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนและจดักำรควำมเส่ียง รวมทั้ง
ส่ือสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในประเด็นเหล่ำนั้นตำมควำมเหมำะสม 

 
ในกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้จดัตั้งหน่วยงำน

บริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยสมำชิกระดบัผูจ้ดักำร โดยมีเจำ้หน้ำท่ีบริหำรควำมเส่ียงเป็นหวัหนำ้ใน
กำรด ำเนินงำนในแต่ละวนัในนำมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยด ำเนินกำรตำมนโยบำยควำม
เส่ียง กรอบกำรท ำงำนและขั้นตอนรวมถึงให้กำรสนบัสนุนแนะน ำและให้แนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียง
แก่หน่วยงำนทั้งหมดนอกจำกน้ีหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียงยงัมีหน้ำท่ีรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร
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ควำมเส่ียงเก่ียวกบัควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกมุมมองของแต่ละหน่วยงำนและแนวทำงกำรป้องกนัแกไ้ข
เป็นประจ ำ มีกำรจดักำรประชุมติดตำมผลกบัคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อตรวจสอบควำมเส่ียงของ
องคก์รและรับฟังควำมคิดเห็นพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทำงกำรท ำงำนเพื่อกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 
 

ปัจจัยความเส่ียง 
ความเส่ียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ มีควำมเส่ียงดำ้นกำรเงินหลำยดำ้น รวมทั้งควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือ สภำพคล่อง อตัรำ
แลกเปล่ียน อตัรำดอกเบ้ียและควำมเส่ียงจำกรำคำน ้ำมนั กลุ่มบริษทัฯ ใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินหลำยประเภท
ในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเหล่ำน้ีแต่ไม่ใช่เพื่อกำรเก็งก ำไรฝ่ำยกำรเงินของกลุ่มบริษทัฯ ให้ควำม
ช่วยเหลือฝ่ำยงำนต่ำงๆ โดยกำรประสำนงำนกบัตลำดทำงกำรเงินและบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงินอนั
เก่ียวขอ้งกบัผลกำรด ำเนินกำรโดยรวมของกลุ่มบริษทัฯ กำรใชต้รำสำรทำงกำรเงินถูกควบคุมอยำ่งเขม้งวด
โดยนโยบำยท่ีไดรั้บกำรอนุมติัโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ ซ่ึงก ำหนดทิศทำงอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรบริหำร
ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน รวมถึงกำรลดควำมเส่ียงของรำคำสินคำ้ (Commodity hedging) สกุลเงินต่ำงประเทศ 
ดอกเบ้ีย เครดิตและควำมเส่ียงทำงดำ้นสภำพคล่อง 
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัฯ มีกำรทบทวนนโยบำยควำมเส่ียงทำงด้ำนสินเช่ือและโอกำสท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำง
สม ่ำเสมอ ซ่ึงรวมถึงกำรทบทวนและประเมินผลควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือกบัลูกคำ้กลุ่มบริษทัฯ มีขั้นตอน
กำรก ำหนดอ ำนำจอนุมติัอยำ่งชดัเจน ทั้งน้ีในปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือจำกกลุ่ม
ลูกคำ้ท่ีเป็นสำระส ำคญั กลุ่มบริษทัฯ ใชบ้ริกำรจำกธนำคำรท่ีมีช่ือเสียงทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
เพื่อลดควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจโดยใช ้ unsecured short term trade และ working capital facilities กบั
ธนำคำรไทยและธนำคำรต่ำงชำติท่ีอยู่ในประเทศไทยท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงมีวงเงินรวมกวำ่ 1.2 พนัลำ้นเหรียญ
สหรัฐ กำรกูเ้งินเพื่อสั่งซ้ือน ้ ำมนัดิบนั้นเป็นกำรกูเ้งินระยะสั้น และมีกำรบริหำรจดักำรวงจรทรัพยสิ์นให้
เปล่ียนเป็นเงิน ท ำใหส้ำมำรถช ำระคืนธนำคำรไดใ้นระยะเวลำอนัสั้น 
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ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
กลุ่มบริษทัฯ มีควำมเส่ียงดำ้นสกุลเงินต่ำงชำติ ซ่ึงเกิดข้ึนเน่ืองจำกกำรซ้ือวตัถุดิบและยอดขำยจำก

กำรส่งออกเป็นเงินสกุลต่ำงประเทศควำมเส่ียงน้ีถูกบริหำรจดักำรดว้ยกำรมีเงินกูแ้ละเงินรับจำกกำรขำยใน
เงินสกุลเดียวกนั นอกจำกน้ียงัมีสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยท่ีทรำบ ซ่ึงทั้งหมดมีเวลำท่ีก ำหนด
นอ้ยกวำ่ 6 เดือน 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัฯ ใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงิน Interest Rate Swap เพื่อเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยำวให้
เป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงบริษทัยอ่ยยงัมีโอกำสท่ีจะเขำ้ท ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียอีกส ำหรับเงินกู้
ระยะยำวอ่ืนในอนำคต 
 
ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัการผนัผวนของราคาน า้มัน 

รำคำของผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัมีกำรผนัผวนเพิ่มข้ึนอย่ำงมำกในปีท่ีผ่ำนมำ ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรคว  ่ำ
บำตรของประเทศสหรัฐอเมริกำต่อประเทศอิหร่ำน และกำรปิดกั้นผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัดิบจำกลิเบีย กลุ่ม   
บริษทัฯ ไดมี้กำรปรับนโยบำยประกนัควำมเส่ียงตำมสภำวะเพื่อรับมือกบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน ในกำร
บริหำรจดักำรและบรรเทำควำมเส่ียงในกำรผนัผวนของรำคำส ำหรับทั้งน ้ ำมนัดิบและผลิตภณัฑ์ส ำเร็จรูป 
กลุ่มบริษทัฯ ประเมินผลอยำ่งระมดัระวงักบักลยุทธ์กำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อป้องกนัมูลค่ำของสินคำ้แต่ละ
ล ำเรือของน ้ำมนัดิบแบบเหมำล ำ เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนเหล่ำน้ี 
 
ความเส่ียงของแหล่งผลติน า้มันดิบหนัก 

โรงกลัน่ยำงมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ ไดถู้กออกแบบเพื่อกลัน่น ้ำมนัดิบหนกัเพื่อใหเ้หมำะสมท่ีสุดกบั
รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั แต่เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัทำงภูมิศำสตร์ของกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ ำมนัดิบ
หนกัจำกแหล่งน ้ำมนัดิบ ท ำใหก้ำรมีน ้ำมนัดิบอยูต่ลอดเวลำ เป็นส่ิงส ำคญัมำกในกำรท่ีโรงกลัน่จะผลิตอยำ่ง
ต่อเน่ืองและจดัหำยำงมะตอยระยะยำว กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงพยำมอยำ่งต่อเน่ืองในส่ิงส ำคญั 3 ประกำร เพื่อลด
ควำมเส่ียงของกำรขำดแคลนน ้ำมนัดิบ 

1. กระจำยแหล่งอุปทำนน ้ ำมนัดิบโดยกำรประเมิน ทดสอบน ้ ำมนัดิบจำกแหล่งท่ีมำท่ีแตกต่ำงกนั 

เพื่อใหแ้น่ใจวำ่เหมำะสมกบักำรด ำเนินงำนของโรงกลัน่ 

2. ติดต่อกบัผูจ้ดัหำน ้ ำมนัดิบเพื่อจดัท ำสัญญำระยะกลำงถึงระยะยำว เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำจะมี

น ้ำมนัดิบอยำ่งต่อเน่ืองและตลอดเวลำ เพื่อกำรวำงแผนกำรปฏิบติังำนท่ีดี 
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3. ด ำเนินกำร upgradation อยำ่งต่อเน่ืองส ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนของโรงกลัน่ เพื่อปรับปรุงเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรจดัเก็บ กลัน่น ้ ำมนัดิบไดห้ลำยประเภทมำกข้ึน ผลิตสินคำ้ท่ีไดรั้บกำร
ยอมรับในเชิงพำณิชย ์เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำด 

 
ความเส่ียงของโรงกลัน่ 

กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงใหค้วำมส ำคญัต่อกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงธุรกิจโดยรวม รวมทั้งให้ควำมส ำคญั
กบักำรบริหำรโรงกลัน่ ค ำแนะน ำท่ีได้จำกกำรศึกษำท่ีน่ำเช่ือถือ ถูกน ำไปสู่ขั้นตอนของกำรปฏิบติัให้
เหมำะสมกบักำรไดรั้บอนุมติัจำกหน่วยงำนทอ้งถ่ินและแผนปฏิบติังำนของโรงกลัน่ มีกำรศึกษำโครงสร้ำง
กำรจดักำรดบัเพลิงอยำ่งละเอียด และมีกำรศึกษำระบบบ ำบดัน ้ ำเสียเพื่อน ำไปสู่พฒันำ และกำรออกแบบท่ี
เหมำะสมกบัทั้งสองโครงกำรโรงกลัน่ยงัคงมีส่วนร่วมกบัองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน เช่น หน่วยงำนเก่ียวกบัอำชีวะ 
อนำมยั ควำมปลอดภยั หน่วยงำนดบัเพลิง หน่วยงำนส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้มัน่ใจวำ่ ขอ้เสนอแนะไดรั้บกำร
น ำไปปฏิบติั รวมทั้งด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงทั้งทำงเทคโนโลยี่และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง โรงกลั่นให้
ควำมส ำคญักบักำรยกระดบัควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกร เพื่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจไดว้ำ่ ต ำแหน่งท่ีส ำคญั
ทุกต ำเเหน่งไดมี้พนกังำนท่ีไดรั้บกำรฝึกอบรมและและมีประสบกำรณ์อยำ่งมืออำชีพ 
 
ความเส่ียงเกีย่วกบัการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์ 

ควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบถือเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส ำคญัมำก กลุ่มบริษทัฯ มีควำมพยำยำมอย่ำง
ต่อเน่ืองท่ีจะลดควำมเส่ียงดำ้นน้ี โดยกำรรักษำสัมพนัธ์ระยะยำวท่ีดีกบัทุกโรงกลัน่ในทวีปเอเชียโดยกำร
ติดต่ออย่ำงสม ่ำเสมอ ปัจจุบนัน้ีควำมเส่ียงทำงดำ้นกำรจดัหำยำงแอสฟัลตซี์เมนต์นั้นไดล้ดลงเพรำะกลุ่ม
บริษทัฯ สำมำรถจดัหำยำงแอสฟัลตซี์เมนต์จำกโรงกลัน่ยำงมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศมำเลเซีย 
ประกอบกบักำรขยำยเครือข่ำยพนัธมิตรส่งเสริมให้กลุ่มบริษทัฯ สำมำรถจดัซ้ือจำกแหล่งวตัถุดิบใหม่ได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพและในรำคำเหมำะสม 
 
ความเส่ียงของตลาดภายในประเทศ 

ตลำดภำยในประเทศข้ึนอยูก่บังบประมำณของรัฐบำลเป็นส่วนใหญ่ดงันั้นควำมมีเสถียรภำพของ
รัฐบำล จึงมีบทบำทส ำคญักบัควำมตอ้งกำรของตลำดในประเทศ สถำนกำรณ์ยำงมะตอยท่ีมีมำกกวำ่ควำม
ตอ้งกำรของตลำดส่งผลใหมี้กำรแข่งขนัดำ้นรำคำอยำ่งรุนแรง 
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ความเส่ียงด้านตลาดต่างประเทศ 
ในปี 2556 ควำมตอ้งกำรผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัฯ ในตลำดต่ำงประเทศไดข้ยำยตวัข้ึนประมำณ

ร้อยละ 4 ท ำให้ใกลเ้คียงกบัยอดขำยสูงสุดในปีท่ีผ่ำนมำ เง่ือนไขทำงกำรตลำดท่ียุ่งยำกในบำงประเทศ 
ประกอบกบักำรมีกำรแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึน ไม่ไดส้ร้ำงเง่ือนไขท่ีน่ำพึงพอใจมำกนักในปีท่ีผ่ำนมำ ตลำดใน
ประเทศจีน อินโดนีเซีย มำเลเซีย ออสเตรเลียและเวียดนำมเป็นตลำดหลกัของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 2556 และ
จะยงัเป็นตลำดท่ีส ำคญัต่อไป 
 

จำกควำมพยำยำมในกำรขยำยกลุ่มลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัฯ ท ำให้มีกำรท ำสัญญำซ้ือขำยแบบระยะ
ยำวมำกยิง่ข้ึน ยอดขำยท่ีเพิ่มข้ึนท ำใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีควำมเส่ียงในกำรจดัหำยำงมะตอยใหพ้อเหมำะกบัควำม
ตอ้งกำร ซ่ึงรวมถึงกำรจดักำรดำ้นกำรขนส่ง กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบัลูกคำ้ และกำรจดักำรระบบต่ำงๆ 
เพื่อสนับสนุนกำรขำย กำรลดควำมเส่ียงเหล่ำน้ีด ำเนินกำรโดยกำรสร้ำงทีมขำยต่ำงประเทศให้มีควำม
แขง็แกร่งมำกข้ึน โดยมุ่งเนน้ในกำรพฒันำบุคคลำกรในเร่ืองกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้เพื่อหำช่อง
ทำงกำรขำยใหม่ๆ ในตลำดและกำรพฒันำกำรท ำงำนของฝ่ำยสนบัสนุนกำรขำยซ่ึงรวมถึงกำรดูแลติดตำมใน
ดำ้นผลิตภณัฑ์และกำรขนส่งดงันั้นจ ำนวนวตัถุดิบท่ีขำดแคลนจึงไดรั้บกำรจดักำรอย่ำงรวดเร็ว โดยกำร
จดัซ้ือจำกโรงกลัน่ภำยนอกให้ตรงกบัปริมำณควำมตอ้งกำรท่ีสูงข้ึน โดยใชป้ระโยชน์เรือขนส่งยำงมะตอย
ของบริษทัฯ และเช่ำเรือขนส่งยำงมะตอยภำยนอกเม่ือมีควำมตอ้งกำร 
 
ความเส่ียงเกีย่วกบัเรือขนส่ง 

กลุ่มบริษทัฯ มีเรือขนส่งยำงมะตอยทั้งหมด 7 ล ำ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ มุ่งเนน้ไปท่ีกำรรักษำคุณภำพ
ของเรือขนส่งยำงมะตอยเพื่อกำรซ้ือขำยท่ีรัดกุม โดยในปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ จะไดรั้บมอบเรือต่อใหม่อีก 1 
ล ำ จำกอู่ต่อเรือในประเทศญ่ีปุ่นคือ เรือทำ้สโก ้นิรันดร์ ซ่ึงท ำให้อำยุเฉล่ียของเรือในกลุ่มลดลงมำเป็น 12 ปี 
ต ่ำกวำ่อำยเุฉล่ียของเรือในอุตสำหกรรมเรือมำก ซ่ึงเรือขนส่งยำงมะตอยใหม่น้ีจะสำมำรถสนบัสนุนกำรขำย
ท่ีเพิ่มข้ึนในทวีปเอเชีย-ออสเตรเลียได้อย่ำงเหมำะสมบริษทัเรือทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ ได้ให้ควำม
ระมดัระวงัในกำรเดินเรือเพื่อไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุรวมถึงกำรบำดเจ็บและกำรร่ัวไหลของน ้ ำมนัลงสู่ทะเล ทั้งน้ี
เรือขนส่งยำงมะตอยของบริษทัยอ่ยทั้งหมดไดรั้บควำมคุม้ครองควำมเส่ียงชั้นหน่ึงเพื่อป้องกนัสินทรัพยจ์ำก
ควำมเสียหำยและกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบุคคลท่ี 3 ควำมทำ้ทำยท่ีใหญ่ท่ีสุดในธุรกิจน้ี คือ กำรขำด
แคลนบุคลำกรท่ีไดรั้บกำรฝึกอบรมอยำ่งดี กลุ่มบริษทัฯ ไดพ้ยำยำมอยำ่งมำกท่ีจะฝึกอบรมและเตรียมควำม
พร้อมบุคลำกรใหเ้ผชิญหนำ้กบัควำมทำ้ทำยของอุตสำหกรรมไดเ้ป็นอยำ่งดี 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1  สินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทฯและบริษัทย่อย    

 ประเภททรัพย์สิน  
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

 กรรมสิทธ์ิ  ภาระผูกพนั 
(ล้านบาท) 

ท่ีดิน  ประกอบดว้ย :                      403.83      

  บริษทั ทิปโก ้แอสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)       

   ส ำนกังำนใหญ่ 1.93  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงำนนครรำชสีมำ      

    เน้ือท่ี 29 ไร่ 3 งำน 329 ตำรำงวำ 34.70  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงำนพิษณุโลก      

    เน้ือท่ี 29 ไร่ 14 ตำรำงวำ 9.43  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงำนเพชรบุรี      

    เน้ือท่ี 70 ไร่ 60 ตำรำงวำ 33.80  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงำนพระประแดง      

    เน้ือท่ี 13 ไร่ 2 งำน 14 ตำรำงวำ 143.76  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงำนสุรำษฎร์ธำนี (พนุพิน)      

    เน้ือท่ี 32 ไร่ 2 งำน 40 ตำรำงวำ 14.50  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงำนสุรำษฎร์ธำนี (ท่ำทอง)      

    เน้ือท่ี 48 ไร่ 1 งำน 78.4 ตำรำงวำ 51.54  TPA  ไม่มี 

     
บริษทั ไทยบิทูเมน จ ำกดั 
           เน้ือท่ี 390 ไร่ 1 งำน 63.30 ตำรำงวำ   108.67 TBC ไม่มี 

    ส ำนกังำนใหญ่- เรยโ์คล แอสฟัลท ์ 5.50  RAYCOL  ไม่มี 

  ค่ำพฒันำท่ีดิน 94.27   เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

  อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 269.98  เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

  เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 1,955.10  เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 60.08  เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

  คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 9.59  เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

  ยำนพำหนะ 127.24  เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

  เรือเดินทะเล 1,774.85  เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

  รวม   4,694.94  เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 
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ประเภททรัพย์สิน  
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

 กรรมสิทธ์ิ  ภาระผูกพนั 
(ล้านบาท) 

  ทรัพยสิ์นระหวำ่งก่อสร้ำง 751.11  เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

  รวม ทีด่นิ อาคารและอุปกรกณ์ (สุทธิ)                  5,446.05   เป็นเจำ้ของ  ไม่มี 

 
สัญญาด าเนินการอื่น  

สัญญาเช่าอาคารส านักงานใหญ่   
บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำอำคำรและบริกำร ทิปโกท้ำวเวอร์ กบับริษทั ถนอมวงศบ์ริกำร จ ำกดั เพื่อใช้

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

สัญญาเช่าพืน้ที ่   
 บริษัทได้ท าสัญญาเช่าพืน้ที่บางส่วนของอาคารทิปโก้ทาวเวอร์  กบับริษทั ถนอมวงศ์บริกำร 

จ ำกดั  เพื่อใชเ้ก็บเอกสำร  พื้นท่ีประมำณ  69.00 ตำรำงเมตร  อำยุสัญญำ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกรำคม 2556 ถึง 31 ธนัวำคม 2558 อตัรำค่ำเช่ำ 17,250 บำทต่อเดือน  โดยก ำหนดช ำระค่ำเช่ำ
ภำยในวนัท่ี 5 ของทุกๆ เดือน   
 

 บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าพื้นที่โกดังพิชัย  เลขท่ี 195/3 ถนนอ ำนวยสงครำม แขวงถนนนครไชย
ศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหำนคร  กบับริษทั ถนอมวงศ์บริกำร จ ำกดั  เพื่อใชใ้นกำรเก็บเอกสำร 
พื้นท่ีประมำณ  408.28 ตำรำงเมตร  อำยุสัญญำ 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2553 ถึง 31 
ธันวำคม 2555  อตัรำค่ำเช่ำ 81,656 บำทต่อเดือน  โดยก ำหนดช ำระค่ำเช่ำภำยในวนัท่ี 5 ของ  
ทุกๆ เดือน   
 
 

 
 
 
 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 

 

41 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) ประกอบดว้ย   

 จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 
ค่ำซอฟทแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

21,790,227 นโยบำยตดัจ ำหน่ำยโดยใชเ้กณฑเ์ส้นตรงดว้ยระยะเวลำ 5 ปี 

สิทธิกำรเช่ำ 217,812,961 -  บริษทัฯได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำท่ีดินในประเทศจีน ซ่ึงสัญญำเช่ำ
ดงักล่ำวมีระยะเวลำ 30 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2574 และไดจ่้ำยค่ำ
เช่ำล่วงหนำ้เป็นจ ำนวนเงินรวม 1.4 ลำ้นเรนมินบิ 

-  บริษทัย่อยสำมแห่งในประเทศจีน ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินเป็น
ระยะเวลำ 30 ปี 50 ปี และ 45 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2572 และ 
2593 และ 2598 ตำมล ำดับ และได้จ่ำยค่ำเช่ำล่วงหน้ำเป็น
จ ำนวนเงินรวม 15.1 ลำ้นเรนมินบิ 

-   บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศมำเลเซีย ไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดิน
เป็นระยะเวลำ 50 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2598 และไดจ่้ำยค่ำเช่ำ
ล่วงหนำ้เป็นจ ำนวนเงินรวม 19.8 ลำ้นริงกิต 

 

ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ  

(1) บัตรส่งเสริมกำรลงทุน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
โดยไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรผลิตยำงมะตอย ประเภท 6.21 กำรผลิตยำงมะตอย ซ่ึงสำระส ำคญั
เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์และเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมกำรลงทุนมีรำยละเอียดดงัน้ี  
 

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขทีส่ าคัญตามโรงงานทีไ่ด้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน  

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

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

ประโยชน์ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 27. 
 

(2) สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับกจิการพาณชิย์นาวี 

 บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับรำยไดจ้ำกกำร
ขนส่งสินคำ้ทำงทะเลระหว่ำงประเทศตำมประกำศอธิบดี กรมสรรพำกร เก่ียวกบัภำษีเงินได้ฉบบัท่ี 72 
ส ำหรับเรือ TASCO1 
 

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

 
บริษัท เดลต้าชิปป้ิง จ ากัด ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรขนส่งสินคำ้

ทำงทะเลระหว่ำงประเทศตำมประกำศอธิบดี กรมสรรพำกร เก่ียวกับภำษีเงินได้ฉบบัท่ี 72 ส ำหรับเรือ 
TASCO2  

 
บริษัท บิทูเมน มารีน จ ากดั ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรขนส่งสินคำ้

ทำงทะเลระหว่ำงประเทศตำมประกำศอธิบดี กรมสรรพำกร เก่ียวกับภำษีเงินได้ฉบบัท่ี 72 ส ำหรับเรือ 
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TASCO AMATA และไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ขนส่งทำงเรือ ประเภท 7.2 กิจกำรขนส่ง
มวลชน และสินคำ้ขนำดใหญ่ส ำหรับ เรือ Delta7 ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลตำมมำตรำ 31 มีมูลค่ำ
ไม่เกิน 28,401,069.39 บำท จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

 
บริษัท ทาสโก้ชิปป้ิง จ ากัด ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ขนส่งทำงเรือ ประเภท 7.2 กิจกำร

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

และตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 27. และขอ้ 28. 
 
 นอกจำกสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ขำ้งตน้ท่ีบริษทัฯไดรั้บแลว้  บริษทัฯยงัได้รับใบรับรองระบบงำน 
ต่ำงๆ เก่ียวกบั ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  คุณภำพผลิตภณัฑ ์
 
ข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 

 เน่ืองจำกกลุ่มผลิตภณัฑ์ยำงมะตอย ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์หลักของบริษทัฯ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
จ ำหน่ำยให้กลุ่มผูรั้บเหมำซ่ึงได้รับประมูลงำนจำกภำครัฐ ดงันั้นผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯจะตอ้งได้รับกำร
รับรองมำตรฐำนผลิตภณัฑ ์ ดงัน้ี   

1. ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯตอ้งไดรั้บอนุญำตใหแ้สดงเคร่ืองหมำยมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรม 

2. บริษทัฯตอ้งไดรั้บกำรรับรองระบบงำนคุณภำพ มอก. 9001  

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
กรณีเงินลงทุนใน KOC บริษทัฯมีขอ้พิพำทกบั Aras ตำมท่ีระบุอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ขอ้ “10. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - เงินลงทุนใน Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd (KOC) และ Kemaman 
Bituman Company Sdn Bhd (KBC)   
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Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd (“KOC”) และ Kemaman Bituman Company Sdn Bhd 
(“KBC”) 
ภำยหลงัจำกท่ีบริษทัฯและไทยบิทูเมนลงนำมในสัญญำร่วมทุน KOC กบั Seloga Holdings Berhad 

(“SHB”) และ Aras Jalinan Sdn Bhd (“Aras”) ไดเ้สนอเป็นผูใ้ชสิ้ทธิตำมสัญญำร่วมทุนแทน SHB และ
บริษัทฯและไทยบิทูเมนมีกรณีพิพำทกับ Aras มำตั้ งแต่ปี 2551 นั้ น ในเดือนพฤษภำคม 2554 คณะ
อนุญำโตตุลำกำรของหอกำรคำ้นำนำชำติ (International Chamber of Commerce) ไดมี้ค ำตดัสินเก่ียวกบัขอ้
พิพำทระหวำ่งบริษทัฯและไทยบิทูเมนกบั Aras ซ่ึงบริษทัฯและไทยบิทูเมนไดย้ื่นเร่ืองเพื่อด ำเนินกำรทำง
อนุญำโตตุลำกำร  โดยคณะอนุญำโตตุลำกำรของหอกำรคำ้นำนำชำติปฏิเสธขอ้เรียกร้องทั้งหมดของ Aras 
ยกเวน้ตดัสินให้ KOC รับเงินซ้ือหุ้นจ ำนวน 5 ลำ้นริงกิต ซ่ึง KOC ไดรั้บจำก Aras เม่ือวนัท่ี 3 มีนำคม 2551 
เป็นค่ำหุน้เพิ่มทุน โดย KOC ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจ ำนวน 5 ลำ้นริงกิตให ้Aras แลว้ในเดือนกรกฎำคม 2554 
ซ่ึงมีผลท ำใหส้ัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยใน KOC และ KBC ลดลงร้อยละ 2.14 และร้อยละ 
0.96 ตำมล ำดบั บริษทัฯไดบ้นัทึกกำรเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของบริษทัฯขำ้งตน้ไวภ้ำยใตร้ำยกำร “กำร
เปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยโดยไม่ไดสู้ญเสียอ ำนำจควบคุม” ในส่วนของผูถื้อหุ้นใน
งบกำรเงินรวม  

  
นอกจำกนั้นในปัจจุบนั ศำลรัฐบำลกลำงในประเทศมำเลเซีย อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำกำรยื่นอุทธรณ์          

ค  ำตดัสินของศำลชั้นตน้ของ Aras เก่ียวกบักำรจดัประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของ KOC ซ่ึงค ำตดัสินของศำล
ชั้นตน้เป็นคุณกบับริษทัฯและไทยบิทูเมน โดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและไทยบิทูเมนเช่ือวำ่กำรยื่นอุทธรณ์
ดงักล่ำว ซ่ึงยงัไม่ทรำบผลในปัจจุบนัจะไม่มีผลกระทบต่อมูลค่ำเงินลงทุนและสัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทัฯ
และของไทยบิทูเมนใน KOC และ KBC 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 มูลค่ำเงินลงทุนของบริษทัฯใน KOC และ KBC ภำยใตว้ิธีรำคำทุนในงบ

กำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวนสูงกวำ่มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิซ่ึงค ำนวณตำมสัดส่วนของเงินลงทุนท่ีบริษทัฯถือ
อยูใ่นบริษทัย่อยเหล่ำน้ีจ ำนวน 477 ลำ้นบำท (2555: 553 ลำ้นบำท) บริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
ของเงินลงทุนไวใ้นบญัชี เน่ืองจำกบริษทัฯเช่ือมัน่วำ่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนำคตจำกกำรลงทุนมีมูลค่ำสูง
กวำ่มูลค่ำของเงินลงทุน 
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ส่วนที ่2 
กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

  บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,710.60 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้ 1,525.81 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 
152,580,868 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  
 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
       รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่  กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 

 

ล าดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ % 

1. BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD - FOR COLAS 49,024,804 32.130 
2. บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ากดั (มหาชน) 37,113,166 24.324 
3. ตระกลูทรัพยส์าคร 11,532,828 7.559 
4. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 10,928,251 7.162 
5. AIA Company Limited-APEX 3,000,000 1.966 
6. ดร.พิชิต  เลิศต าหรับ 1,800,000 1.180 
7. นายกิตติพงษ ์ ภทัรชยักลุ 1,520,000 0.996 
8. AIA Company Limited-TIGER 1,500,016 0.983 
9. นายววิฒัน์  โกวทิยโ์สภณ 1,417,800 0.929 
10. นายธนาธิป  พิเชษฐวณิชยโ์ชค 1,173,700 0.769 
11. อ่ืน ๆ 33,570,303 22.002 
 รวม 152,580,868 100.000 

  
7.3 กำรออกหลกัทรัพย์อืน่ 
1) เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (TASCO-W3) ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือได้จ  านวน 
15,254,766หน่วย จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ (Right Offerings) ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 10 
หุ้นต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิ้ง จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญั
แสดงสิทธิ 15,254,766 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนได ้1 หุ้น   เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ราคาใช้
สิทธิ 62.19 บาทต่อหุน้ อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผลกระทบท่ีมี
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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) ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 วนัศุกร์ท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2556 มีมติอนุมติัโครงการ
ค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว งวดท่ี 3 (ESOP-W3) ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ
ท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังาน (ไดแ้ก่ พนกังานระดบั Key managers และ พนกังานท่ีมี
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ศกัยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ านวนไม่เกิน 75 ราย โดยออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1,200,000 หน่วย จ านวนหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
1,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของจ านวนหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนได ้1 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ 53.06 บาทต่อหุ้น อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปีนบัจาก
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เง่ือนไขการใชสิ้ทธิผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดห้ลงัจากปีท่ี 3 นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของ
หุน้ (Price Dilution) เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เท่ากบั 0.78% 
 

บริษทัฯ ไดจ้า้งบริษทั  Fitch Ratings ใหเ้ขา้ท าการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯ
ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาวท่ี BBB+ และอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะสั้นท่ี F2   
 

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล   
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะกิจการในแต่ละงวดบญัชี ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบักระแสเงินสด แผนการลงทุน
ของบริษทัฯเเละบริษทัยอ่ย เง่ือนไข และขอ้ก าหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษทัฯผกูพนัอยู ่ 
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท   

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 15 
ท่าน ดงัน้ี  

1. นางสาวลกัษณาทรัพยส์าคร    ประธานกรรมการ  

2. นายจา๊คส์ ปาสตอร์     รองประธานกรรมการ  

3. นายนพพร เทพสิทธา    กรรมการอิสระ  

4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ    กรรมการอิสระ  

5. นายปานเฉลิม สุธาธรรม    กรรมการอิสระ  

6. นายนิพนธ์ สุทธิมยั     กรรมการอิสระ  

7. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์   กรรมการอิสระ  

8. นายโก บนั เฮง็     กรรมการอิสระ  

9. นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค     กรรมการ  

10. นายจา๊คส์ ลีออสท ์    กรรมการ  

11. นายอูกส์ เดอชองส์     กรรมการบริหาร  

12. นายจา๊คส์ มาร์แชล     กรรมการบริหาร  

13. นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร    กรรมการบริหาร  

14. นายสมจิตต ์เศรษฐิน     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

15. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์    กรรมการผูจ้ดัการ  

กรรมการทีม่ีอ ำนาจลงนามผูกพนับริษัท  

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

บุคคลท่ีจะมาท าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี  

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

ประสบการณ์เก่ียวกบัการ บริหารธุรกิจ  
7. เป็นผูมี้ประสบการณ์เคยเป็นกรรมการบริษทัหรือรัฐวสิาหกิจ  

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกกรรมการ  

1. เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัของกรรมการตรงตามท่ีก าหนดไว ้ 

2. กรรมการทั้งคณะควรมีความเช่ียวชาญหลากหลายท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางและ
ควบคุมการด าเนินงาน ของบริษทัฯ  

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการและกรรมการบริหารในคณะกรรมการบริษทัฯ  

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

(3 ปี) ของการด ารง ต าแหน่งกรรมการ  

2. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร  
2.1 เกษียณอาย ุเม่ืออายคุรบ 55 ปีบริบูรณ์  
2.2 เม่ือครบอายุ 55 ปี คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถอนุมติัใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปไดถึ้งอาย ุ70 ปี 

ทั้งน้ีสามารถ ต่ออายไุดใ้นคราวแรกไดสู้งสุดถึง 4 ปี และคราวต่อไปคร้ังละ 2 ปี 
 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  
บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ไวอ้ย่าง

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

  
อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงไดมี้การตรวจสอบภายใน

ผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ท่ีมีการรายงานผลขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัพร้อมขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ข 
ภายใตก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ดของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ กรรมการบริษทัฯ 

  
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

1. คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์
ของบริษทัฯ  

2. คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีท ากบั
บริษทัฯ หรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษทัฯ หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

3. คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายหลกั กลยุทธ์ แผนงาน และแผนการ

ลงทุนของบริษทัฯ โดยมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูค้วบคุมดูแลการด าเนินงานของ

ฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษทัฯ และเกิด

ประสิทธิภาพแก่กิจการและผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

กำรสรรหำกรรมกำรบริษัทฯ  
การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ จะมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

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

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

 

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

 
3. กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี  

3.1 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหน่ึงต าแหน่ง 
3.2 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต าแหน่งนั้น ให้ผูถื้อหุ้นแต่ละคนมี

คะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยูโ่ดยถือวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง  
3.3 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต าแหน่ง บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดและ

เป็นผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

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

5. กรรมการคนใดลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ี
ใบลาออกถึงบริษทัฯ กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจ้งการลาออกของตนให้นาย  
ทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้ 
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6. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริษทัฯ เลือกบุคคล หน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลท่ี 
เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการแทนไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมการท่ีตนแทนมติของคณะกรรมการบริษทัฯ ตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนน 
เสียงเกินกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 
7. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้

ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
และ มีหุ้นรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง  

 
กำรถ่วงดุลของกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีจ านวน 15 ท่าน ประกอบดว้ย  
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร    6  ท่าน  
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร   3  ท่าน  
กรรมการท่ีเป็นอิสระ    6  ท่าน  
 

กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที ่ 
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีใน

การก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกบัการบริหารงานประจ า  
 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง มีวาระพิจารณาติดตามผล

การด าเนินงานเป็นประจ าปี บริษทัฯ ไดจ้ดัหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร  
ประกอบการประชุมเพื่อเป็นขอ้มูลให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาก่อนการประชุมบริษทัฯ ได้
จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีไดรั้บรองจากคณะกรรมการบริษทัฯแต่ละคร้ังและสามารถน ากลบัมาตรวจสอบ
ได ้ 
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การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในปี 2556 กรรมการแต่ละท่านไดเ้ขา้ร่วม
ประชุม ดงัน้ี 

หมำยเหตุ: 
1. นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนางอนุรัตน์ เทียมทนั ซ่ึงลาออก

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2556 โดยมีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2556 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 15 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

กำรเข้ำร่วมประชุม (คร้ัง) 

คณะกรรมกำร

บริษทั 

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร

สรรหำและ

ก ำหนด

ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร

ก ำกบัดูแล

กจิกำรที่ดี 

นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร1 ประธานกรรมการ 1/1  - - - 
นายจ๊าคส์  ปาสตอร์1,4 รองประธานกรรมการ 5/5  - 4/5 - 

นายนิพนธ์  สุทธิมยั 
กรรมการอิสระ 
(ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ) 

5/5  8/9 - - 

นายปานเฉลิม  สุธาธรรม3 กรรมการอิสระ 5/5  9/9 - - 

นายนพพร  เทพสิทธา  

กรรมการอิสระ 
(ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน)  

5/5  8/9 5/5  - 

นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ2 
กรรมการอิสระ 
(ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี) 

2/2  6/6 - 1/1  

นางแอนน์  แมรี มาร์เชท ์ กรรมการอิสระ 4/5 - 5/5  1/1  
นายโก บนั เฮ็ง กรรมการอิสระ 5/5  - - - 
นายแอร์ฟเว ่เลอบุค กรรมการ 0/5 - - - 
นายจ๊าคส์  ลีออสท์4 กรรมการ 2/5 - - - 
นายอูกส์ เดอชองส์ กรรมการบริหาร 5/5  - - - 

นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการ 5/5  - - - 
นายสมจิตต ์ เศรษฐิน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 5/5  - 5/5  - 
นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ 5/5  - - 1/1  
นายจ๊าคส์ มาร์แชล5 กรรมการบริหาร 5/5  - - 1/1  
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พฤศจิกายน 2556  ไดแ้ต่งตั้งนางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร เป็นประธานกรรมการบริษทั และ
แต่งตั้งนายจา๊คส์ ปาสตอร์ เป็นรองประธานกรรมการ 

2. นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบแทนนายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม ซ่ึงลาออกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ัง
ท่ี 3/2556 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2556  

3. นายปานเฉลิม สุธาธรรม ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดแทน แทนนายสมจิตต ์ 
เศรษฐิน ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556  

4. นายจา๊คส์  ลีออสท ์ และ นายจา๊คส์ ปาสตอร์ ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทางไกลผา่น
จอภาพ 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2556 

5. นายจา๊คส์ มาร์แชล ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทางไกลผา่นจอภาพ 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 14 
สิงหาคม 2556 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรทุก
คร้ัง และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองแลว้พร้อมใหต้รวจสอบไดใ้นสถานท่ีปลอดภยั ท่ีชั้น 25 
อาคารทิปโก ้118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 

8.2  ผู้บริหำร  

บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจ านวน 14 ท่านประกอบดว้ย  
1. นายสมจิตต ์เศรษฐิน    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
2. นายจา๊คส์ ปาสตอร์    รองประธานกรรมการ  
3. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์   กรรมการผูจ้ดัการ  
4. นายกษิดิศ เจริญชลวานิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ - ประเทศไทย  
5. นายอูกส์ เดอชองส์    รองกรรมการผูจ้ดัการ - ต่างประเทศ  
6. นายโก๊ะ ไล ้ฮวด    รองกรรมการผูจ้ดัการ - บญัชีและการเงิน  
7. นายชยงคศ์กัด์ิ พิศิษฏพงศ ์  ผูอ้  านวยการอาวุโสสายการเงิน (เกษียณอาย)ุ 
8. นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร   กรรมการบริหาร  
9. นายจา๊คส์ มาร์แชล    ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน และกฎหมาย

ระหวา่งประเทศ  
10. นางสาวอชัฌารัตน์ตระกลูทิพย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน สินเช่ือและกฎหมาย  
11. นายประวณี เพญ็มณี    ผูอ้  านวยการสายการผลิต  
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12. นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซคัส์   ผูอ้  านวยการกลุ่มธุรกิจเรือ 
13. นายอิสเมล อบัดุล ฮามิด   ผูอ้  านวยการสายการตลาดต่างประเทศ  
14. นางอุดมพร พนัธ์แพทย ์  ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

 
กำรประเมินผู้บริหำรระดับสูง  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประเมินการท างานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดย
พิจารณาจากผลประกอบการบริษทัฯ  การปฏิบติัตามนโยบายคณะกรรมการบริษทัฯ  การวดัผลการ
ปฏิบติังานตาม Balanced Score Card (BSC) และสภาพแวดลอ้ม ทางเศรษฐกิจและสังคม หลงัจากนั้น
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริหาร และน าเสนอ
จ านวนค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั  
 
นโยบำยกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น  

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

8.3 เลขานุการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งนายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร เป็นเลขานุการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 
พฤศจิกายน 2554 มีหนา้ท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ เลขานุการบริษทัฯ จะรายงานต่อประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการ โดยมีประวติัอยูใ่นประวติักรรมการและผูบ้ริหาร  

 
บทบำทและหน้ำทีข่องเลขำนุกำรบริษัทฯ  

เลขานุการบริษทัฯ มีบทบาทท่ีส าคญัในคณะกรรมการและในบริษทัฯ ดงัน้ี  

• เป็นท่ีปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษทัฯและ คณะอนุกรรมการ  
• เป็น Corporate Governance and Compliance Officer  
• เป็น Corporate Communication Officer โดยเป็นศูนยก์ลางของการส่ือสารระหวา่ง

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

ปฏิบติั  
• เป็นผูป้ระสานงานกบันายทะเบียนของบริษทัฯ (ศูนยรั์บฝาก หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย)  
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หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบของเลขำนุกำรบริษัทฯ  

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

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

กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้บงัคบัและวตัถุประสงคข์องบริษทั  
• ติดตามการน ามติคณะกรรมการไปปฏิบติัและก าหนดเป็นนโยบาย  
• เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อใหข้อ้มูลกบักรรมการและบุคคลภายนอก  
• งานทะเบียนหุน้และจดัเก็บเอกสารของบริษทัฯ  
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8 .4  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินในปี 2556 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 4,556,000 บาท ดงัน้ี 
 

รำยช่ือ ขอบเขตหน้ำที ่
2556 (บำท) 2555 (บำท) 

คงที ่ ผนัแปร คงที ่ ผนัแปร 

1. นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร ประธานกรรมการบริษทั 50,000 50,000 - - 

2. นายนิพนธ์  สุทธิมยั 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

590,000 200,000 530,000 200,000 

3. นายนพพร  เทพสิทธา 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

532,000 200,000 318,000 150,000 

4. นายปานเฉลิม  สุธาธรรม 
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 

512,000 200,000 488,000 200,000 

5. นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ  
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

260,000 100,000 - - 

6. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์ กรรมการอิสระ 220,000 200,000 200,000 200,000 

7. นายโก บนั เฮง กรรมการอิสระ 200,000 200,000 200,000 200,000 

8. นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค กรรมการ 200,000 200,000 200,000 200,000 

9. นายจ๊าคส์  ปาสตอร์ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

220,000 200,000 220,000 200,000 

10. นายจ๊าคส์  ลีออสท ์ กรรมการ 200,000 200,000 200,000 200,000 
11. นายอูกส์  เดอชองส์ กรรมการบริหาร 200,000 200,000 200,000 200,000 
12. นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการบริหาร 200,000 200,000 200,000 200,000 
13. นายจ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการบริหาร 200,000 200,000 150,000 150,000 

14. นายสมจิตต ์ เศรษฐิน 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

220,000 200,000 220,000 200,000 

15. นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ 200,000 200,000 200,000 200,000 
กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งระหว่ำงปี2552 
16. นางอนุรัตน์  เทียมทนั ประธานกรรมการบริษทั 300,000 - 400,000 400,000 

17. นายชายน้อย  เผื่อนโกสุม  
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

252,000 - 318,000 150,000 

รวม 4,556,000 2,057,777 4,504,000 3,757,777 
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หมายเหตุ: 
- นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัแทนนางอนุรัตน์  เทียมทนั 

เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2556 และไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2556 
- นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ  ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัแทนนายชายนอ้ย  เผื่อนโกสุม เม่ือ 

14 พฤษภาคม 2556  
- ค่าตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายให้กรรมการบริษทัฯระหวา่งด ารงต าแหน่งก่อนออกจากต าแหน่ง 

2 ท่าน เป็นเงิน 552,000 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการแบบผนัแปร เป็นค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการทั้งคณะไดรั้บไม่เกิน 1 

เท่าของค่าตอบแทนแบบคงท่ีรวมประจ าปีในกรณีท่ีบริษทัฯมีก าไร ซ่ึงในปี 2555 บริษทัฯ มี
ก าไรจึงช าระค่าตอบแทนแบบผนัแปรในปี 2556 จ านวน 2,750,000 บาท 

2. ในปี 2556 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินแก่กรรมการ 
3. ค่าตอบแทนอ่ืน 

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

รูปเงินเดือน โบนสั และเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นจ านวนเงิน 96 
ลา้นบาท และ 96 ลา้นบาท ในปี 2555 และ 2556 ตามล าดบั 

ประวตัิการท ำผดิกฎหมายของคณะกรรมการ  

บริษทัฯ ไม่มีประวติัการท าผดิกฎหมายของคณะกรรมการมาเป็นเวลานานถึง 14 ปี 
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8.5  ทรัพยำกรบุคลำกร  
บุคลำกร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัฯมีพนกังาน ทั้งส้ิน 751 คน (ปี 2555  มีพนกังานจ านวนทั้งส้ิน 

760  คน) ประกอบดว้ยพนกังานประจ า 608 คน และพนกังานชัว่คราว 143 คน โดยเป็นพนกังานส านกังาน
ใหญ่ 162 คน โรงงาน 447  คน ลูกเรือ142 คน ทั้งน้ีในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมากลุ่มบริษทัฯ ประสบ
ความส าเร็จในด้านการรักษาระดบัความพึงพอใจของพนักงานเป็นอย่างดี ซ่ึงสะท้อนได้จากการท่ีกลุ่ม
บริษทัฯไม่มีปัญหาขอ้พิพาททางกฎหมายในดา้นแรงงานในช่วงเวลาดงักล่าว 
 

นโยบำยกำรพฒันำบุคลำกร  
นโยบายการพฒันาบุคลากรของกลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท์ ยงัคงยึดมัน่อยู่ในหลกัการพื้นฐาน

คุณค่าหลกัขององคก์รเพื่อน าไปสู่ “วสิัยทศัน์ปี 2558” โดยในปีน้ีกลุ่มบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองการ 
ปฏิบติัรอบคอบ (Prudence) เพื่อเสริมสร้างความไวว้างใจท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียของเรามีต่อกลุ่มบริษทัฯ ดว้ยการ
ด าเนินธุรกิจท่ีมีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ พร้อมกบัยงัคงรักษาคุณค่าหลกัในดา้นการท างานร่วมกนั
เป็นทีม (Teamwork) และการพฒันาคุณธรรม (Integrity) ท่ีไดริ้เร่ิมมาตั้งปี 2554 อยา่งต่อเน่ือง 

 
กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ช่ือมโยงการส่งเสริมคุณค่าหลกัองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาบุคลากรในทุกๆ 

รูปแบบ ไดแ้ก่  
 
• การฝึกอบรมท่ีส่งเสริมความเขา้ใจในเร่ืองคุณค่าหลกัองคก์ร ซ่ึงใชห้ลกัการมีประสบการณ์ร่วม

ของผูเ้รียนในหลกัสูตร We are TIPCO (“Teamwork”, “Integrity”, “Prudence”, “Commitment” 
และ “Open mind”) ท่ีให้พนกังานจากโรงงานสาขาและส านกังานใหญ่ไดส้ัมผสัประสบการณ์
และสะทอ้นการเรียนรู้คุณ ค่าหลกัองคก์ร จากกลุ่มอาชีพชุมชนในหมู่บา้นจ ารุง จงัหวดั ระยอง 
ณ ส้ินปี 2556 พนกังานจ านวนทั้งส้ิน 254 คนไดเ้ขา้ผา่นหลกัสูตรน้ีแลว้และจะมีการจดัต่อเน่ือง
ไปในปี 2557 
 

• การประชุมเชิงปฏิบติัการ และการฝึกอบรม ท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมวิถีแห่งการปฏิบติัรอบคอบ ใน
ระดบัองคก์รและระหวา่งหน่วยงาน ไดแ้ก่หลกัสูตรแนวคิดธุรกิจส าหรับหวัหนา้งาน (Business 
Concept for Supervisors) และ หลกัสูตรนอกสถานท่ีส าหรับให้ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ
การใชง้าน (Product Knowledge and Plant Visit) นอกจากน้ียงัมีการประชุมเชิงปฏิบติัการ
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ส าหรับทกัษะเฉพาะไดแ้ก่ การขบัรถอย่างปลอดภยัขั้นกา้วหน้าส าหรับหน่วยงานขาย การ
น าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพและการเจรจาต่อรองส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ 

• การโคช้ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง กลุ่มของพนกังานในโครงการสืบทอดต าแหน่ง และกลุ่ม
พนกังานผูมี้ศกัยภาพสูง เพื่อส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะความสามารถในดา้นภาวะผูน้ า  
 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้ในแนวคิดและวิธีการปฏิบติัเพื่อการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ยการจดัหลกัสูตรให้ความรู้ ไดแ้ก่ CSR Day Coaching, Carbon Footprint for 
Organization อีกดว้ย  

 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดด้ าเนินการจา้งท่ีปรึกษาโครงการพฒันาบุคลากรซ่ึงมีระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี 

(พ.ศ. 2556 - 2557) ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การสรรหาวา่จา้ง การพฒันาและการวางแผน สืบทอดต าแหน่งงาน 
เพื่อส่งเสริมและกระตุน้การพฒันาภาวะผูน้ าของพนกังานระดบับริหารระดบัหวัหนา้งาน และกลุ่มพนกังาน
ท่ีมีศกัยภาพสูงการด าเนินการตามโครงการน้ีไดแ้ก่การฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกสถานท่ีซ่ึงประสาน
ควบคู่ไปกบัการศึกษาการท างานในภาคสนามหรือในการมอบหมายงานโครงการพิเศษอีกดว้ย  

 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงด าเนินการพฒันาความพร้อมของบุคลากรในดา้นภาษาและดา้นการ

ส่งเสริมความเป็นเลิศในการด าเนินการ (Operational Excellence) อย่างต่อเน่ืองซ่ึงด้านการพฒันา
ความสามารถทางดา้นภาษามีการขยายขอบเขตจากการสนบัสนุนการพฒันาภาษาองักฤษไปถึงภาษาอ่ืน  ๆ 
เพื่อพร้อมส าหรับการเติบโตทางธุรกิจและความสามารถทางการแข่งขนัระดบันานาชาติในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดา้นการส่งเสริมความเป็นเลิศในการด าเนินการ (Operation Excellence) ท่ี
ด าเนินการต่อเน่ืองไดแ้ก่  

 
• โครงการบริหารงานแบบกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC)  
• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพดว้ยการท า 5 ส ส าหรับโรงงานสาขาทั้ง 5 แห่งทัว่ประเทศและ

ส านกังานใหญ่ และ 
• โครงการพฒันาพนกังานขบัรถขนส่งสินคา้ (Driver Excellence) ส าหรับพนกังานขบัรถจ านวน

กวา่ 200 คน ซ่ึงประกอบดว้ยการส่งเสริมใหมี้การพฒันาทั้งมาตรฐานบริการและความปลอดภยั 
โครงการน้ีมีการติดตามผลดว้ยการผูกพนักบัระบบการให้รางวลัจูงใจส าหรับพนกังานขบัรถท่ี
สามารถปฏิบติังานไดต้าม เป้าหมายทั้งสองประการดงักล่าว  
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โครงการเหล่าน้ี ไดส่้งผลในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินธุรกิจในกลุ่ม
บริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์ 
 
กระบวนกำรหลกัในกำรพฒันำบุคลำกรในปี 2557  

นโยบายดา้นการพฒันาบุคลากรท่ีมุ่งสนบัสนุนการเติบโตทางธุรกิจ ในปี 2557 จะเป็นโอกาสท่ีดี
ส าหรับพนกังานท่ีมีศกัภาพในดา้นการพฒันาเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพ กลุ่มบริษทัฯ มุ่งส่งเสริมบรรยากาศ
การท างานท่ีดี และมีการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อรองรับววิฒันาการความกา้วหนา้ของธุรกิจ ไดแ้ก่ 

  
1. การปรับเปล่ียนกลยุทธ์และแนวทางในการสรรหาคดัเลือกผูส้มคัร  (Right Hire Right Match) 

ซ่ึงมีเป้าหมายในการคัดกรองผู ้สมัครท่ีมีศักยภาพและมีทัศนคติยอดเยี่ยมเหมาะสมกับ
วฒันธรรมองคก์ร และเป้าหมายการเติบโตขององคก์ร  
 

2. การมุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและพนักงานในกลุ่มผูสื้บทอดต าแหน่งระดับสูงและ
ต าแหน่งส าคญั (Next Generation Program) และกลุ่มพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง (High Potential 
Program) ซ่ึงมีทั้งการประเมินความสามารถโดยคณะผูบ้ริหารและกิจกรรมการพฒันาใน
รูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่    e-coaching และสัมมนาเชิงปฏิบติัการ  

 
3. การพฒันาภาวะผูน้ าและทกัษะการบริหารงานของพนกังานทัว่ไปในระดบัหัวหน้างาน และ

ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 
 

ค่ำตอบแทนพนักงำน 
 

ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรในกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสสวสัดิการ ค่า
ล่วงเวลา เบ้ียเล้ียง และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพในปี 2556 มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 725 ลา้นบาท เทียบกบั
มูลค่าของค่าตอบแทนรวม 613 ลา้นบาท ในปี 2555 
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9. กำรก ำกบัดูแลกจิกำร  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีจะท าใหบ้ริษทัฯ เติบโต

ไดอ้ย่างย ัง่ยืน รวมทั้งจะเสริมสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้น ลูกคา้ พนกังาน 
ตลอดจนสาธารณชนและเช่ือว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะช่วยเพ่ิมมูลค่าแก่ผูถื้อหุน้ ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัฯ 
จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการใหก้ารก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
อยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บการจดัอนัดบัจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยจะให้
คะแนนจากหลกัการการก ากบัดูแลกิจการของ Organization for Economic Co-Operation and Development 
(OECD Principles of Corporate Governance) ซ่ึงบริษทัฯ จดัอยู่ในระดบั “ดีมาก” ติดต่อกนัเป็นปีท่ีหา้ (ปี 2552- 
2556) 

 
9.1 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร  

คณะกรรมการกลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์ มีความมุ่งมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้กลุ่มบริษทัฯ เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เคารพต่อผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายมีจริยธรรม
ในการด าเนินธุรกิจมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของกลุ่ม
บริษทัฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการกลุ่มบริษทัฯ ผูบ้ริหารและพนกังานยดึถือเป็นแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 
1. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูน้ าทางจริยธรรม โดยก าหนดแนวทางของจรรยาบรรณในการ

บริหารจดัการและก ากบัดูแลให้กลุ่มบริษทัฯ ประพฤติปฏิบติัตามแนวทางของจรรยาบรรณท่ี
ก าหนดไว ้ 

2. คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส าคญัในการพฒันาก ากบัดูแลกลยุทธ์ นโยบายและแผนงานท่ี
ส าคญั โดยพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม 

3. คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานดว้ย
ความรอบคอบและระมดัระวงั รับผดิชอบต่อการด าเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อ
หุ้น พร้อมมีส่วนร่วมในความส าเร็จของผูมี้ส่วนไดเ้สียควบคู่ไปกบัการรับผิดชอบต่อสังคมใน
ระดบัสูงสุดตลอดเวลา 

4. ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตน โดยตระหนกัอยูเ่สมอวา่เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของกลุ่มบริษทั ท่ีจะส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในความเป็นเจา้ของผา่นกระบวนการแต่งตั้ง
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คณะกรรมการใหท้ าหนา้ท่ีแทนตน และมีสิทธิในการตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของ
บริษทัฯ  

5. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  
6. ด าเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างความตอ้งการของกลุ่มบริษทัและผูมี้ส่วนได้เสียทั้งใน

ปัจจุบนัและความคาดหวงัในอนาคต เพื่อประโยชน์ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื  

7. ด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุ่มบริษทั ทั้งในเร่ืองการเงินและไม่ใช่การเงินอยา่งถูกตอ้ง 
เพียงพอ ทนัเวลาโปร่งใส และตรวจสอบได ้ผา่นช่องทางการส่ือสารแบบสองทางท่ีเหมาะสม 
เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 
สิทธิของผู้ถือหุ้น  

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

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ เพิ่มเติมท่ีเป็น
การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

 
• ให้ขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจอย่างชดัเจนและทนัต่อ

เหตุการณ์ โดยบางเร่ืองแมว้า่ตามเง่ือนไขของกฎหมายจะไม่ไดบ้งัคบัให้ตอ้งเปิดเผย แต่ถา้หาก
บริษทัฯ เห็นว่าเร่ืองใดมีความจ าเป็นท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งรับรู้ก็จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 

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

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

• ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะเสนอวาระในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2557 และส่งค าถามล่วงหนา้โดยบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อ
หุ้นเสนอและส่งไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวนัท่ี 20 มกราคม 2557 เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาโดยในกรณีท่ีบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทัฯ จะแจง้ในหนงัสือเชิญ
ประชุมว่าเป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุ้นส่วนในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิเสธไม่รับ
เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ เพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษทัฯ จะช้ีแจงเหตุผลให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีทราบ นอกจากน้ีในช่วงเวลาเดียวกนั บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิ
เสนอช่ือบุคคล เพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ล่วงหนา้โดยในกรณีน้ี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาเพื่อสรรหารวมกบับุคคลอ่ืน
ตามหลกัเกณฑ์การสรรหาบุคคลเขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ  จากนั้นจะไดเ้สนอรายช่ือบุคคลท่ี
เห็นวา่เหมาะสมใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาก่อนเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมติัต่อไป  

 
• ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นไดจ้ดัให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โคด้ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียน

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

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

 
• ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ  หรือตั้งค  าถามในวาระ

ต่างๆ อยา่งอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ในการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ
ขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งน้ีในวาระท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยขอ้ซักถาม 
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวข้องเป็นผูใ้ห้ค  าตอบภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัฯ 

  
• ก าหนดใหมี้วาระเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณาอนุมติัเป็น

ประจ าทุกปี และเพื่อทราบจ านวนและประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บ ทั้งน้ี
นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนรวมทั้งหลกัเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ
ได้ท าการส ารวจและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ โดยแบ่งเป็นเบ้ียประชุมและโบนสักรรมการบริษทัฯ  
 

กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกนั  
การสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อ

หุ้นส่วนนอ้ย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ เป็นเร่ืองทา้ทายท่ีบริษทัฯ ค านึงถึงและพยายามสร้าง
เคร่ืองมือท่ีช่วยใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะกบัผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยดงัน้ี 

 
กำรป้องกนัควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและการด าเนินการต่างๆ ดงัน้ี  
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1. บริษทัฯ มีโครงสร้างการถือหุน้ท่ีชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุน้ไขวก้บัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จึงไม่
ท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือ
หุ้นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไวใ้นรายงานประจ าปีอยา่งละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือ
หลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งครบถว้น 
  

2. มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนระหวา่งคณะ กรรมการบริษทัฯ 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 าหรับการห้ามพนกังานใช้ทรัพยสิ์นของ  

บริษทัฯ หรือใชเ้วลาท างานในการคน้หาขอ้มูลติดต่อ หรือซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ย่างเป็นประจ า      
เพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือบุคคลอ่ืนโดยไม่มีเหตุอนัควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษทัฯ  

 
บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเองสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได ้ 

การก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผูมี้หน้าท่ีดูแลผูถื้อหุ้นส่วนน้อย กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลง
มติแทนได้ และผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนไปยงัประธาน
กรรมการอิสระโดยตรงผา่น Email: ind_dir@tipcoasphalt.com เพื่อพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม
ในแต่ละเร่ือง  

 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

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

 
- ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด กฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาและ

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีท  าข้ึนระหวา่งกนั เช่น สิทธิในการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมสิทธิในการไดรั้บ
ใบหุ้นสิทธิในการตรวจสอบจ านวนหุ้น สิทธิในการเขา้ประชุมและออกเสียง เป็นตน้ บริษทัฯ เช่ือ
วา่ผูถื้อหุ้นเป็นเจา้ของบริษทัฯ จึงให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการ
ด าเนินธุรกิจของ  บริษทัฯ ในฐานะเจา้ของบริษทัฯ ผา่นกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ขอ้คิดเห็นจะ
ไดรั้บการกลัน่กรองเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 
  

- พนักงำน บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัพนกังานโดยถือวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและมีการตรวจสอบ
เพื่อให้มัน่ใจว่าพนกังานทุกท่านมีความภูมิใจและเช่ือมัน่ในองค์กร ในระหว่างปี 2556 มีการ
ส่งเสริมกิจกรรมของบริษทัฯ เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการท างานร่วมกนั เพื่อน าไปสู่นวตักรรม
และเพิ่มความสามารถ เพื่อรองรับการท างานแบบโลกาภิวตัน์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ี
ผนัผวน 
  
ในเวลาเดียวกนับริษทัฯ มุ่งมัน่ส่งเสริมสถานท่ีท างานให้น่าอยู ่โดยใส่ใจกบัสุขภาพ ความปลอดภยั 

สภาพแวดลอ้มการท างาน และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และเพื่อส่งเสริมพนกังานให้มีการออมเงินระยะยาว 
จึงจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานซ่ึงบริหารโดยบริษทัฯ หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนซีไอเอ็ม
บีพรินซิเพิล จ ากดั  

 
- ลูกค้ำ เพื่อรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ให้มีความย ัง่ยืน และ มุ่งมัน่ท่ีจะให้ลูกคา้ไดรั้บประโยชน์

สูงสุดทั้งดา้นการบริการ คุณภาพสินคา้และราคาจึงไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานรับผดิชอบข้ึน 
ในปี 2554 และยงัคงอนุมติัต่อมาในปี 2556 เพื่อให้บริการดา้นขอ้มูลความรู้ดา้นเทคนิคเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ์และการน าไปใชง้านแกไ้ขปัญหารับขอ้ร้องเรียนและขอ้แนะน าต่างๆ จากลูกคา้เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดกบัลูกคา้ 
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- คู่ค้ำ บริษทัฯ รักษาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีเป็นธรรมต่อคู่คา้ภายใตจ้รรยาบรรณของบริษทัฯ 
ยึดถือการปฏิบติัตามสัญญาค ามัน่ท่ีให้ไวก้บัคู่คา้รวมถึงคุณภาพของสินคา้และการขนส่งตรงตาม
ก าหนดเวลา 
 

- คู่แข่งทำงกำรค้ำ บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมภายใตก้รอบกฎหมายและ
จรรยาบรรณของบริษทัฯ โดยการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ไม่เคยมีขอ้พิพาทใดๆ กบั คู่แข่ง
ทางการคา้ 

 
- เจ้ำหนี้ บริษทัฯ ได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อเจ้าหน้ี 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้มาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หน้ี  
 
กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส  

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

 
บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส โดยไดก้ าหนด

นโยบายการส่ือสารต่อสาธารณะ ผา่นการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อการเปิดเผย
ขอ้มูล โปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรมเพื่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญับริษทัฯ ไดพ้ฒันาช่องทางในการ
ส่ือสารขอ้มูลและข่าวสารผา่นส่ือท่ีหลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น  

• เปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ เช่น ขอ้มูลทางการเงิน การลาออกของกรรมการ และ
อ่ืนๆ เป็นตน้  
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• เปิดเผยขอ้มูลโดยเผยแพร่ทาง www.tipcoasphalt.com ในส่วนของนกัลงทุนสัมพนัธ์  
• เผยแพร่ ช้ีแจง ขอ้มูลโดยตรงใหก้บัพนกังานผา่นส่ือ อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ เป็นประจ า เช่น Intranet 

หรือ E-mail  
• บริษทัฯ มีความยนิดีตอ้นรับในการนดัพบกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน  
• จดัให้มีผูรั้บผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกบันกัลงทุน ผูต้อ้งการ

ทราบขอ้มูล โดยติดต่อท่ี นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ โทรศพัท ์+66 2273 6646  
โทรสาร +66 2271 3417 หรือทาง E-mail: investor@tipcoasphalt.com  

 
กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บเลือกให้เป็น 1 ใน 20 บริษทัจดทะเบียนเพื่อเขา้ร่วม “โครงการพฒันาบริษทัจด

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

1. ระบบการปฏิบติัด้านการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัจด

ทะเบียน 

2. ระบบการบริหารความเส่ียง 

3. ระบบการควบคุมภายใน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บขอ้เสนอแนะทั้งจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษทั ทริส คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั และกลุ่มบริษทัฯ ขอแจง้ใหท้ราบวา่กลุ่มบริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนบริษทัหน่ึงท่ี 
ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีท่ีสุดบริษทัหน่ึง 
 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นระบบท่ีจดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหวา่ง
กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัเพื่อน าไปสู่ความเจริญเติบโต 

 
2.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยศึกษาและกลัน่กรองโดยเฉพาะใน
ดา้นต่างๆ ปัจจุบนับริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ มี 4 ชุด 
ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจกการท่ีดี  

 

mailto:investor@tipcoasphalt.com
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1. คณะกรรมกำรบริหำร  

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อท าหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตวัในการบริหารและด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

1. นายสมจิตต ์เศรษฐิน     ประธาน  
2. นายจา๊คส์ ปาสตอร์     กรรมการบริหาร  
3. นายชยงคศ์กัด์ิ พิศิษฏพงศ ์   กรรมการบริหาร (เกษียณอาย)ุ  
4. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์    กรรมการบริหาร  
5. นายโก๊ะ ไล ้ฮวด     กรรมการบริหาร  
6. นายอูกส์ เดอชองส์     กรรมการบริหาร  
7. นายจา๊คส์ มาร์แชล     กรรมการบริหารและเลขานุการ  

 
คณะกรรมการบริหารจะท าหนา้ท่ีบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ

บริษทัฯ ไดก้ าหนดไวโ้ดยมีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นเจา้หน้าท่ีบริหารสูงสุดในดา้นการก าหนดนโยบาย 
การปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ ในดา้นปฏิบติัการ  
 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำร  

ตามมติของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารมี หนา้ท่ี ดงัน้ี  
1. เสนอวาระการประชุมส าหรับการประชุมคณะกรรมการ บริษทัฯ ท่ีจะมีข้ึนและให้ค  าปรึกษาแก่

คณะกรรมการ บริษทัฯ เก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีความส าคญั  
2. ก าหนดนโยบายและวธีิปฏิบติัในการด าเนินงานของ บริษทัฯ  
3. บริหารจดัการและก าหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษทัฯ และตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ 

ตามท่ีก าหนดไวใ้น กฎและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารของ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์
จ ากดั (มหาชน)  
 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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บริษทัฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมาจาก
กรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน ดงัน้ี  

1. นายนิพนธ์ สุทธิมยั    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2. นายปานเฉลิม สุธาธรรม   กรรมการตรวจสอบ  

3. นายนพพร เทพสิทธา   กรรมการตรวจสอบ  
4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ   กรรมการตรวจสอบ  
นายโจเซฟ ซูเซ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการ

สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
  

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรง มีวาระการท างาน 3 ปี 

และจะแต่งตั้งใหม่โดยคณะ กรรมการบริษทัฯ เม่ือครบก าหนดวาระ 
  

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัดงัน้ี  
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ  

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อท าหนา้ท่ี

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอแนะค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วม 

ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
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5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย ้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  ซ่ึง

รายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบดว้ยขอ้มูล 

อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

6.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ

บริษทั  

6.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั  

6.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของ ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

6.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี  

6.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

6.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน  

6.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร (charter)  

6.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบ หมายจากคณะกรรมการบริษทั  

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย  ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ  

8. ก ากบัดูแล ให้ค  าแนะน า และสนบัสนุนแก่คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และคณะท างาน

บริหารความเส่ียงให้มีการบริหาร ความเส่ียงประสบความส าเร็จในระดบัองคก์ร เสนอแนะวิธี 

ป้องกนัและวิธีลดระดบัความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง และเหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ 

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ความเส่ียงไดรั้บการบริหารจดัการอยา่งเพียงพอและเหมาะสม  

 

กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ  
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1. ให้คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัอิสระ จ านวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน เป็น

กรรมการตรวจสอบโดย 1 ท่าน ควรมีความรู้ดา้นบญัชี และให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คดัเลือกกนัเองเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน  

2. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

3. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการด าเนินงานและข้ึนตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

4. คณะกรรมการตรวจสอบจะพน้สภาพเม่ือ ตาย ลาออก พน้จากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ หรือ

ถึงคราวออกตามวาระ  

5. คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บเงินค่าตอบแทนตามท่ี คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด  

6. ให้คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 คร้ังและรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ 

 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

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

1. นายนพพร เทพสิทธา   ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

2. นางแอนน ์แมรี มาร์เชท ์  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

3. นายปานเฉลิม สุธาธรรม   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

4. นายจา๊คส์ ปาสตอร์    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 ไดมี้มติแต่งตั้งนาย
ปานเฉลิม สุธาธรรม เป็น กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แทนนายสมจิตต ์เศรษฐิน 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

1. พิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เป็นกรรมการบริษทัฯ และเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั  

2. พิจารณาคดัเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหารเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาอนุมติั  
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3. พิจารณากลัน่กรองอตัราค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อ

เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั  

4. พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์การพิจารณาอตัราค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ 

กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบริหาร เพื่อเสนอแนะใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั  

 

4. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี  

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

1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ    ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

2. นางแอนน ์แมรี มาร์เชท ์   กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

3. นายจา๊คส์ มาร์แชล     กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

4. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์    กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี  
1. เสนอแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั  

2. ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัในเร่ืองเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

3. ดูแลการปฏิบติังานของกรรมการและฝ่ายจดัการเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

4. ทบทวนแนวทางหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของ

สากลปฏิบติัและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั  

5. มอบนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัใหก้บัฝ่ายจดัการเพื่อน าไปปฏิบติั 
  

กำรประเมินตนเองในกำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี  
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการให้ใชแ้บบประเมินตนเอง เร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

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

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ จดัท าและเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เพื่อใชป้ระเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการของบริษทัฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งคณะ
หัวขอ้ท่ีใช้ประเมินการท าหน้าท่ีของกรรมการหมายความถึงการท าหน้าท่ีของกรรมการโดยรวมทุกท่าน 
โดยไม่เจาะจงวา่เป็นกรรมการรายหน่ึงรายใดเพียงรายเดียวเพื่อทบทวนการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัการ
ควบคุมดูแลกิจการท่ีดี 

 
โดยแบบประเมินตนเองประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คือ  
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

3. การประชุมคณะกรรมการ  

4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ  

5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร  

โดยสรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวมทั้ง 6 หวัขอ้ คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.5 
คะแนน จาก 4 คะแนน  
 
กำรปฐมนิเทศน์กรรมกำรใหม่  

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

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

 
หลกัเกณฑ์กำรคัดเลอืกกรรมกำรอสิระ  

คณะกรรมการอิสระไดรั้บการแต่งตั้งตามหลกัเกณฑข์อ้ก าหนดของ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี  
 

1. บุคคลตอ้งมีคุณสมบติัของกรรมการตรงตามท่ีก าหนดไว ้เป็นกรรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรมโดยยึดถือ
ประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกัโดยไม่ไดค้  านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ยหรือตนเอง  

2. มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงัต่อไปน้ี  
2.1 ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทัฯ บริษทัในเครือ 

บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (นบัรวมบุคคลท่ี เก่ียวขอ้งกนั
ตามมาตรา258 ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์  

2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจ าหรือเป็นผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

2.3 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 
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2.4 ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วมหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งมาใหเ้ป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของกรรมการผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

2.5 เปิดเผยความสัมพนัธ์ใดๆ ท่ีอาจท าใหข้าดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษทัฯ  
 
นิยำม “กรรมกำรอสิระ” ของบริษัทฯ  

ก าหนดใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ 
 

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

 
กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดรั้บมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้

รับผดิชอบเร่ืองความต่อเน่ืองในการบริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการสร้างความมัน่ใจวา่บริษทัฯ มีแผนการ
สืบทอดต าแหน่งและความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ ผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงอ่ืนๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพื่ออนุมติั ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัเป็นอย่างมากในการสรรหาผูน้ าท่ีมี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพื่อบริหารงานบริษทัฯ ใหม้ัน่คงและกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 
 
2.4  กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยการส่ง
ตวัแทนบริษทัไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารในบริษทันั้น ๆ ตามเอกสารแนบ 2  
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2.5 กำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider 

Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงหมายถึง คณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายจดัการบริษทัฯ และพนกังาน ใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว หา้มบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจ าปี (Blackout Period) นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การติดตามผลการปฏิบติัตาม
มาตรฐานดงักล่าว โดยกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายจดัการบริษทัฯ ไดร้ายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรัพยใ์หท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ โดยก าหนดเป็นวาระหน่ึงในการประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัฯ ทุกไตรมาส  
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9.6  ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

แบบยนืยันควำมถูกต้องครบถ้วนของค่ำตอบแทนทีจ่่ำยให้แก่ผู้สอบบัญชี 
  รอบปีบัญชีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2552 

    
     (1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (audit fee) 

   รำยกำรที ่ ช่ือบริษัทผู้จ่ำย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่ำสอบบัญชี (บำท) 

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

   1,970,000  

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

      520,000  

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

   1,050,000  

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

      310,000  

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

      250,000  

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

      230,000  

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

      250,000  

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

      250,000  

รวมค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี 4,830,000 
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(2) ค่ำบริกำรอืน่ (non-audit fee) 

    

รำยกำรที ่ ช่ือบริษัทผู้จ่ำย 
ประเภทของงำนบริกำรอืน่ 
(non-audit service) 

ช่ือผู้สอบบัญชี 

ค่ำตอบแทนของงำน
บริกำรอืน่ 

ส่วนทีจ่่ำย
ไปใน

ระหว่ำงปี
บัญชี 

ส่วนที่
ต้อง 
จ่ำยใน
อนำคต  

9 บริษทั บิทูเมน มารีน จ ากดั สอบทานการปฏิบติัตามเง่ือนไขของ
บตัรส่งเสริมการลงทุน 

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

-               
40,000  

 10 บริษทั อลัฟ่า มารีไทม ์จ ากดั สอบทานการปฏิบติัตามเง่ือนไขของ
บตัรส่งเสริมการลงทุน 

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

- 40,000 

11 บริษทั ทาสโก ้ชิปป้ิง จ ากดั สอบทานการปฏิบติัตามเง่ือนไขของ
บตัรส่งเสริมการลงทุน 

บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั  - 80,000  

 12 บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั )มหาชน(  ท่ีปรึกษาดา้นภาษีอากร บริษทั เอินส์ท แอนด ์ยงั คอร์ปอเรท 
เซอร์วิสเซส จ ากดั 

140,000 - 

13 บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั )มหาชน(  ท่ีปรึกษาเพื่อพฒันาใหใ้ชม้าตรฐาน
การบญัชีสากลในการจดัท ารายงาน
ทางการเงิน 

บริษทั เอินส์ท แอนด ์ยงั คอร์ปอเรท 
เซอร์วิสเซส จ ากดั 

585,000                    - 

รวมค่ำตอบแทนส ำหรับงำนบริกำรอืน่ (non-audit fee)        025,777  027,777  

      

ขอ้มูลขา้งตน้  
 

   ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยืนยนัวา่ไมมี่ขอ้มูลการใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดั       
          และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดัท่ีขา้พเจา้ทราบและไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

 

  ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคือ …………………………………………………………………………………………... 
เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้ ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่า ขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดงค่าตอบแทนสอบบญัชี และค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัและ
บริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีดงักล่าวท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้น  

 

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

                                                                        สงักดั บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั  
                                                                                     ผูส้อบบญัชีของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั )มหาชน(  
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2.0 กำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ีในเร่ืองอืน่ ๆ  
 บริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยก าหนด และไดมี้การรายงานและเปิดเผยต่อประชาชนบนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.tipcoasphalt.com  
 

10. ควำมรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
กลุ่มบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะน าหลกัการดูแลกิจการท่ีดีมาปฏิบติัเสมอมาเพื่อการมีส่วนร่วมใน

ความส าเร็จของผูมี้ส่วนได้เสียควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา โดย

คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม คือ 

1. บริหารงานตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

2. เคารพ สนบัสนุน ส่งเสริม การปฏิบติังานตามหลกัสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนพนกังานและผูมี้

ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าและไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3. พฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานดา้นทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะงานดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน 

4. มุ่งมัน่ปรับปรุงสมรรถนะการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีกลยุทธ์และต่อเน่ือง เพื่อลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

5. ปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม โดยการน าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจไปใชก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

6. รับผดิชอบต่อลูกคา้และผูบ้ริโภคปัจจุบนัและอนาคตโดยค านึงถึงความคาดหวงัและด าเนินการ

อยา่งเป็นธรรมต่อลูกคา้และผูบ้ริโภค 

7. ด าเนินการให้มีส่วนร่วมและพฒันาชุมชนเป้าหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ พิจารณา

ร่วมกบัการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืของกลุ่มบริษทั  

8. บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์ในการตัดสินใจทางธุรกิจและทุก

กระบวนการของการท างานเพื่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงทั้งห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษทั 

9. ทบทวนและบริหารจดัการ ผลกระทบในการด าเนินธุรกิจ และความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

อยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  

10. ส่ือสารเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถว้นทนัเวลาต่อเน่ืองอยา่งเป็นระบบ เพื่อ

ยกระดบัความตระหนกัและความสมคัรใจในความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดข้ึนในพนกังาน 

และผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษทั 

http://www.tipcoasphalt.com/
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กลุ่มบริษทัฯ ได้เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม  
(CSR-DIW) ซ่ึงจดัข้ึนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2551 และเม่ือปลายปี 2555 
กลุ่มบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตยางมะตอยรายแรกของประเทศไทยท่ีไดรั้บการทวนสอบ ตามมาตรฐานสากลระบบ 
ISO 26000:2010 (Social Responsibility) หรือ มอก.26000-2553 (แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม) โดย 
สถาบนัรับรองมาตรฐาน ISO เพื่อน าผลการทวนสอบมาพฒันาปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง สะทอ้นให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นท่ีจะบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในกระบวนการท างานปกติและชุมชน 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บผลกระทบ เพื่อน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนือยา่งมีกลยทุธ์ 
 

นอกจากน้ี โรงงานทุกโรงงานไดรั้บรางวลัสถานประกอบการกิจการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนา
มยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานระดบัประเทศ อยา่งต่อเน่ือง เช่น โรงงานพิษณุโลก ไดรั้บรางวลัจาก
การด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองถึง 13 ปี 

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

(Penetrated Prime Coat) ท่ีช่วยเหลือสังคม ส่ิงแวดลอ้มและลดภาวะโลกร้อน เพราะสามารถใชแ้ทนคตัแบก
แอสฟัลต์ซ่ึงมีส่วนผสมของน ้ ามนัหรือเช้ือเพลิงฟอสซิลมีไอระเหยของน ้ ามนัท่ีก่อให้เกิดมลภาวะ ซ่ึงเป็น
อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 
ปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บรางวลันวตักรรมแห่งชาติ ดา้นเศรษฐกิจ-รางวลัชมเชย จากส านกังาน

นวตักรรมแห่งชาติ ช่ือ Para Asphalt Emulsion หรือ CSS-1h (EMA) โดยรางวลัน้ีพิจารณาจากประโยขน์
ของผลิตภณัทท่ี์มีต่อเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 
กำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน 

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อป้องกนัการ
คอร์รัปชัน่ในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าและเพื่อให้การตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมี
ความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งรอบคอบ เช่น ห้ามคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทั ด าเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริมการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม เป็นตน้ ควบคู่ไปกบักระบวนการท างานท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีท่ีช่วยส่งเสริม
การต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมทั้งการเขา้โครงการพฒันาบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ดา้นการก ากบัดูแลกิจการประจ าปี 2556 จดัข้ึนโดย บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เพื่อน าผลส ารวจ
และขอ้เสนอแนะดา้นควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission หรือ COSO เพื่อน ามาเพิ่มระดบัและพฒันาการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง  
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ควำมรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินงานโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมในความส าเร็จของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยก าหนด

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท างาน ท่ีจะตอ้งช้ีบ่งผูมี้ส่วนไดเ้สีย ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ ท า
การจดัล าดบัความส าคญัเพื่อท าการสานเสวนาและส่ือสาร  รวมทั้งก าหนดแนวทางในการตอบสนองต่อ
ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เช่น โรงงาน ทบทวนสถานะเร่ิมตน้ สานเสวนาก าหนด
โครงการความรับผดิชอบต่อสังคม ติดตามและทบทวนผลงานท่ีปฏิบติัต่อชุมชนเป้าหมายรอบโรงงาน หรือ 
ใชแ้บบสอบถาม สอบถามความเห็นของผูข้ายและลูกคา้เพื่อน ามาปรับปรุงการตอบสนองต่อความคาดหวงั
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มใหดี้ข้ึน 

 
กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

การให้ความส าคญักบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกนั
และการลดมลพิษ รวมถึงปัญหาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้โครงการ
การรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ปรับปรุงคุณภาพของชีวิตของผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั (รวมถึงพนกังาน 
ผูรั้บเหมาและชุมชนท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัโรงงานต่างๆ ของกลุ่มบริษทั) ตามมาตรฐาน ISO 26000 ซ่ึงรวมถึงการ
พฒันาแผนงานท่ีจะลดการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลในการผลิตผลิตภณัฑ์ยางมะตอย นอกจากน้ี เพื่อสร้างความ
ตระหนกัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน กลุ่มบริษทัฯ ใชก้ระบวนการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบติัการและการ
ฝึกอบรมในงาน มาสนบัสนุน 

 
กลุ่มบริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพโดยด าเนินโครงการต่างๆ ไดแ้ก่ 

• การปรับปรุงการผลิตเพื่อใช้ตวัท าละลาย (Solvent) ให้น้อยลง แต่ยงัคงรักษาคุณภาพของ

ผลิตภณัฑไ์ว ้ 

• ลดการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงดว้ยการเปล่ียนมาใชร้ถและเรือขนส่งยางมะตอยขนาดใหญ่ ช่วยลด

จ านวนเท่ียวในการเดินทาง ส าหรับการจดัส่งสินคา้และใชว้สัดุกนัความร้อนประสิทธิภาพสูง 

เพื่อลดการการสูญเสียพลงังานความร้อนระหวา่งการขนส่ง  

• ลดการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงโดยติดตั้ง GPS ในรถขนส่งยางมะตอยเพื่อใชว้างแผนเส้นทางเดินรถท่ี

สั้นท่ีสุด  

• ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการใชก้๊าซแอลพีจี แทนน ้ ามนัดีเซลในการให้ความ

ร้อนผลิตภณัฑย์างมะตอย  
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• การประหยดัพลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดยการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

• เพิ่มการใชพ้ลงังานสะอาด โดยการเปล่ียนจากการใชก้๊าซแอลพีจี แทนไมฟื้นในการให้ความ

ร้อนกบัผลิตภณัฑใ์นรถขนส่ง 

ถึงแมว้า่กระบวนการผลิตของกลุ่มบริษทัฯ จะยงัไม่สามารถท าให้การปล่อยมลพิษเป็นศูนยไ์ด ้แต่
กลุ่มบริษทัยงัคงมุ่งมัน่ในการลดมลพิษตามมาตรการก าจดัตามล าดบัขั้นอยา่งต่อเน่ือง เช่น  

• การปรับปรุงกระบวนการบ าบดัน ้ าเสียเพื่อให้สามารถน าน ้ าเสียในการผลิตแอสฟัลต์อิมลัชัน่

กลบัมาใชไ้ดใ้หม่  

• การน าสารหล่อล่ืนจากรถขนส่งยางมะตอยท่ีออกมาไปเป็นวตัถุดิบป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิต

ยางมะตอย 

• การตรวจวดัคุณภาพอากาศท่ีปล่อยออกนอกโรงงานอยา่งสม ่าเสมอ 

• การลดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ ซ่ึงเป็นพิษต่ออากาศลงโดยระบุประเภทของเคร่ืองยนตต์าม

มาตรฐาน “Tier2” ในสัญญาการก่อสร้างเรือล าใหม่ 

แผนงานและความพยายามเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
กลุ่มบริษทัฯ มีเป้าหมายใหทุ้กโรงงานของกลุ่มบริษทั เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ

สังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งก าหนดตวัเลขเป้าหมายเพื่อลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ (CO2) ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งยกระดบั

มาตรฐานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มอก. 18001-2554 เป็นมาตรฐานระดบัสากล OHSAS 

18001:2007 และเพิ่มระดบัการใชแ้นวทางความรับผิดชอบต่อสังคม มอก. 26000-2553 (ISO 26000:2010) 

เพื่อบูรณาการเขา้ไปในกระบวนท างานเพื่อน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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มำตรฐำนระบบงำนทีก่ลุ่มบริษัทได้รับกำรรับรอง 
 
ระบบกำรจดักำร มำตรฐำน ISO มำตรฐำนไทย โรงงำนทีไ่ด้รับกำรรับรอง 

คุณภาพ ISO9001:2008 มอก.9001–2552 ทุกโรงงานในประเทศ 

ส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2004 มอก.14001–2548 ทุกโรงงานในประเทศ 

สุขภาพและความปลอดภยั  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 

 

 
การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

ในปี 2556 พนกังานของกลุ่มบริษทัฯ มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนในหลายๆ ดา้น คือ การศึกษา
กีฬาวฒันธรรมและการพฒันาสภาพแวดลอ้มและเศรษฐกิจของชุมชน ตวัอยา่งเช่น 

• เปิดโอกาสให้นกัศึกษาจากสถาบนัต่างๆ เขา้เยี่ยมหรือให้คณะครูและนกัเรียน ชุมชนรอบ

โรงงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความปลอดภยั” ของโรงงานอยา่งสม ่าเสมอ  

• ด าเนินโครงการต่อเน่ืองกบัคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร เพื่อพฒันาวชิาการดา้น

ผลิตภณัฑย์างมะตอย ท่ีจะน าไปสู่ความเป็นเลิศทางดา้นวิชาการเทคโนโลยแีละนวตักรรม เพื่อ

ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัและประเทศต่อไป  

• ดว้ยเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาและสืบสานไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมไทย กลุ่มบริษทัฯ จึงรับบา้น

เรียนละครมรดกใหม่ ซ่ึงเป็นโรงเรียนศิลปการละครเขา้มาอยู่ในความอุปถมัภ์ โดยการ

ประชาสัมพนัธ์ จดัการแสดงละครเพื่อหารายได้ และสร้างหอพกันกัเรียนหญิงร่วมกบัผูบ้ริจาค

รายอ่ืน 

• ใชค้วามเช่ียวชาญดา้นเทคนิคของกลุ่มบริษทั ลดอุบติัเหตุจากการท างานให้แก่ชุมชนการเกษตร

หรือส่งเสริมอาชีวอนามยัดว้ยการก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพระบบน ้ าเพื่อการบริโภคแก่โรงเรียน 

เช่น การคิดคน้และจดัท าแผงป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองตีดินท าเทือกนา(ขลุบ) ท่ีบา้นโป่งหมอ้
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ขา้ว จงัหวดัพิษณุโลก ระบบน ้ าบริโภคท่ีโรงเรียนบา้นนาใหญ่และส านกัสงฆจ์อมทอง จงัหวดั

สุราษฎร์ 

• สนับสนุนการปลูกป่าอย่างย ัง่ยืน โดยการร่วมกบัชุมชนปลูกตน้ไมแ้บบผสมผสานทั้งพืช

เศรษฐกิจและไมย้ืนตน้เน้ือแข็ง รวมทั้งท าพนัธสัญญาวา่จะดูแลตน้ไมอ้ยา่งต่อเน่ืองจนเป็นไม้

ยืนตน้ไม่นอ้ยกวา่5 ปี คือท่ีชุมชนบา้นนาใต ้จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ ชุมชนวดับางกระสอบ 

จงัหวดัสมุทรปราการ  

• ร่วมกบัชุมชนท าความสะอาดชายหาดอ่าว Monica ประเทศมาเลเซีย และริมน ้ า LuHuPing 

Scenic ประเทศจีน 

• ร่วมกบัชุมชนสร้างสุเหร่าSekolah Kebangsaan Bukit Mentok ประเทศมาเลเซีย 

• ร่วมกิจกรรมกีฬากบัชุมชนพร้อมบริการ อาหาร เคร่ืองด่ืม เช่น โรงงานพิษณุโลก และท่ี 

Sekolah Kebangsaan Teluk Kalong ประเทศมาเลเซีย 

 
ช่ัวโมงจิตอาสาเพือ่ชุมชน 

เพื่อด ารงไวซ่ึ้งจิตอาสาอยา่งย ัง่ยนืใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมกลุ่มบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2554 กลุ่ม
บริษทัฯ ไดก้ าหนดชัว่โมงจิตอาสาเพื่อชุมชนอยา่งนอ้ยคนละ 16 ชัว่โมงต่อปี ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน
ร่วมกนัออกไปท ากิจกรรมร่วมกบัชุมชนเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์  

ปี 2556 ผูบ้ริหารและพนกังานไดร่้วมท ากิจกรรมเพื่อชุมชนดว้ยจิตอาสาเป็นจ านวน 17,238 ชัว่โมง 

โดยมากกวา่เป้าหมายชัว่โมงจิตอาสาท่ีตั้งไว ้9,742 ชัว่โมง 
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11.  กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 

กำรควบคุมภำยใน  
บริษทัฯให้ความส าคญักบัการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นอย่างมากทั้งในระดบั

บริหารและระดบัปฏิบติังาน ดว้ยการมีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็น
ระบบ 

  
บริษทัฯมีการก าหนดและพฒันาระบบการควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้ง

ในดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีเหมาะสม การประเมินความเส่ียง การด าเนินการ กิจกรรมการ
ควบคุม การใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ระบบการส่ือสาร และการติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงระบบ
การควบคุมน้ีได้สอดคล้องกบัรูปแบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ Committee of Sponsoring 
Organisations of the Treadway Commission (หรือ“COSO”) 

 
บริษทัฯมีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมกบัแผนธุรกิจ แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี

ชดัเจน มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน (Procedure Manual) และขอ้จ ากดัอ านาจการอนุมติัไวส้ าหรับ
แต่ละระดบัของการด าเนินงานอยา่งชดัเจนเพื่อการควบคุมท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดส่้งเสริมให้
พนกังานมีการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง และมีการปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้
ทนักบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนไป  
 
กำรตรวจสอบภำยใน  
 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะไปสู่มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน (มาตรฐาน) ท่ีออกโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย โดยไดท้ าการรวบรวม
มาตรฐานไวใ้นกฎบตัรการตรวจสอบภายในฉบบัใหม่ของบริษทัฯ (ท่ีไดรั้บอนุมติัในปี 2555)  
 

ฝ่ายตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบการควบคุมภายใน  การปฏิบติัการและความปลอดภยัของ
ทรัพยสิ์น รวมถึงการปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบติังานรวมถึงการตรวจสอบบริษทัยอ่ย โดย
ไดมี้การก าหนดแผนการตรวจสอบใหส้อดคลอ้ง กบัผลการตรวจสอบในอดีตและความเส่ียงของบริษทัฯ 

  
ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัไดร้ายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งเป็น

ประจ า (ไม่นอ้ยกวา่ไตรมาสละ 1 คร้ัง) 
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คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  

หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัคือ นายโจเซฟ ซูเซ  ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน  

โดยมีขอ้มูลรายละเอียดตามท่ีปรากฎในเอกสารแนบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน                                                                                                                                                                                                                                            หน่วย : ล้ำนบำท 

 
บริษทัที่เกีย่วข้องและรำยละเอยีด มูลค่ำรวม 2556 เงือ่นไข 2555 

ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่ 

บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ  ากดั ขาย  - แอสฟัลตซี์เมนตแ์ละน ้ามนั 114 

ราคาตลาด/ 
ราคาตามสญัญา 4,845 

บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ  ากดั ค่าบริการอ่ืน  - อินเตอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์ 2 

บริษทั ไทยสเลอร่ีซิล จ  ากดั ขาย  - แอสฟัลตซี์เมนต ์น ้ามนัและบริการ 140 

บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ  ากดั ( )มหาชน  ขาย  - น ้ามนั 2 

บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ  ากดั )มหาชน(  ค่าบริการอ่ืน  - อินเตอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์ 1 

Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen 
Technology and Highway Resources) ขาย  - แอสฟัลตซี์เมนต ์ 3,442 

Colas S.A. (Highway Resources) ค่าระวาง 6 

 
รวม 3,707  4,845 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 
ที่จ่ำยให้แก่ 
 

บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากดั ค่าบริการขนส่งและพิธีการศุลกากร 2 

ราคาตลาด/ 
ราคาตามสญัญา 41 

บริษทั สยามคอนเทรนเนอร์ เทอร์มินอล  จ  ากดั ค่าบริการขนส่งและพิธีการศุลกากร 3 

บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ  ากดั ค่าเช่าส านกังาน 32 

Colas S.A. (Highway Resources) ค่าธรรมเนียมตวัแทนและค่าธรรมเนียมท่าเรือ 6 

บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบี์ จ  ากดั ค่าของขวญัปีใหม่และค่าบริการอ่ืนๆ 2 

 
รวม 45  40 

ค่ำควำมช่วยเหลือด้ำน 
เทคนิคจ่ำยให้แก่ 

Colas S.A. ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค 51 ราคาตามสญัญา 42 

รวมค่ำใช้จ่ำย 22  83 
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13.  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั (มหำชน)

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำร
บญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั
 (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั

ควำมรับผดิชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงินผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพ่ือใหส้ำมำรถจดัท ำ  
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้
ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ
 รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งมีเหตุผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชวิ้ธีกำรตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและกำร
เปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
จดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร 
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผล
ของประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม
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ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้

ควำมเห็นขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินขำ้งตน้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแส
เงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน

เร่ืองอื่น

งบกำรเงินของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่ำนอ่ืนในส ำนกังำนเดียวกนักบัขำ้พเจำ้ ซ่ึงแสดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไขและให้
ขอ้สังเกตกำรเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีตำมรำยงำนลงวนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ 2556
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ตารางสรุปงบดุล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554 
สินทรัพย์ (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2556 % 2555 % 2554 % 2556 % 2555 % 2554 %

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 495,435 2.44 739,597 3.96 1,001,819 6.39 89,696 0.52 44,141 0.27 430,514 3.50
เงินลงทนุชัว่คราว 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลูกหน้ีตัว๋เงินรับการคา้ 3,996,840 19.71 4,511,629 24.17 3,642,142 23.22 3,697,062 21.62 3,222,959 19.48 1,595,018 12.97
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 115,833 0.57 132,390 0.71 101,107 0.64 76,033 0.44 81,025 0.49 88,252 0.72
ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้สุทธิ 3,881,007 19.14 4,379,239 23.46 3,541,035 22.57 3,621,029 21.17 3,141,934 18.99 1,506,766 12.26
สินคา้คงเหลือ 9,349,415 46.12 7,048,483 37.75 5,755,843 36.69 8,651,623 50.59 6,443,284 38.93 4,792,644 38.98
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 85,566 0.42 968,682 5.19 146,468 0.93 42,338 0.25 2,300,129 13.90 119,622 0.97
ลูกหน้ีจากการขายสินทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัยอ่ยของกิจการร่วมคา้ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40,620 0.24 40,243 0.24 25,427 0.21
เงินลงทนุในหุ้นบริุมสิทธิของกิจการร่วมคา้ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,625 0.01 7,801 0.04 3,845 0.02 1,563 0.01 6,650 0.04 1,477 0.01
ลูกหน้ีตามสญัญาและสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 134,594 0.66 27,359 0.15 67,791 0.43 134,594 0.79 27,359 0.17 67,791 0.55
ลูกหน้ีกรมสรรพากรและอ่ืน ๆ 270,943 1.34 150,395 0.81 70,074 0.45 40,639 0.24 35,457 0.21 40,578 0.33

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 14,218,585 70.13 13,321,556 71.35 10,586,875 67.49 12,622,102 73.81 12,039,197 72.75 6,984,819 56.81
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 0 0.00 0 0.00 66,038 1.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย ร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 110,521 0.55 60,649 0.32 41,640 0.27 3,847,464 22.50 3,845,975 23.24 4,645,543 37.78
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 199,432 0.98 199,432 1.07 204,200 1.30 100,652 0.59 101,198 0.61 101,745 0.83
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 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สินทรัพยร์อการขาย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 5,246,623 25.88 4,595,801 24.62 4,247,667 27.08 455,784 2.67 490,570 2.96 505,856 4.11
สินทรัพย์ไม่มตีัวตนสุทธิ 21,790 0.11 19,973 0.11 7,735 0.05 21,223 0.12 17,982 0.11 2,467 0.02
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 งบดุล (ต่อ)
สินทรัพย์ (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 2556 % 2555 % 2554 % 2556 % 2555 % 2554 %

ค่าความนิยม 146,294 0.00 146,294 0.00 146,294 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สิทธิการเช่า - สุทธิ 217,813 1.07 207,872 1.11 220,175 1.40 3,874 0.02 4,102 0.02 4,330 0.04
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 102,408 0.51 106,846 0.57 153,176 0.98 45,872 0.27 44,777 0.27 44,828 0.36
อ่ืน ๆ 10,053 0.05 11,331 0.06 11,948 0.08 4,931 0.03 5,381 0.03 5,253 0.04

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 6,054,934 29.87 5,348,198 28.65 5,098,873 32.51 4,479,800 26.19 4,509,985 27.25 5,310,022 43.19
รวมสินทรัพย์ 20,273,519 100.00 18,669,754 100.00 15,685,748 100.00 17,101,902 100.00 16,549,182 100.00 12,294,841 100.00
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 งบดุล (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2556 % 2555 % 2554 % 2556 % 2555 % 2554 %

หนีสิ้นหมุนเเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9,416,460 46.45 8,236,833 44.12 3,784,809 24.13 9,164,536 53.59 8,158,510 49.30 2,360,331 19.20
เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้ 1,611,815 7.95 2,202,837 11.80 3,485,909 22.22 1,682,324 9.84 2,212,017 13.37 2,968,516 24.14
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 688,821 3.40 596,304 3.19 480,389 3.06 352,500 2.06 322,383 1.95 303,633 2.47
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7,010 0.03 8,595 0.05 12,230 0.08 5,239 0.03 4,618 0.03 7,133 0.06
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 13,736 0.07 69,330 0.37 24,330 0.16 1,458 0.01 38,502 0.23 18,729 0.15
สญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 119,814 0.59 12,708 0.07 27,996 0.18 119,814 0.70 12,708 0.08 27,996 0.23
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 7,812 0.04 503 0.00 13,764 0.09 6,586 0.04 493 0.00 6,363 0.05
เจา้หน้ีอ่ืน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อ่ืน ๆ 228,942 1.13 26,040 0.14 86,573 0.55 28,568 0.17 16,776 0.10 49,598 0.40

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 12,094,410 59.66 11,153,150 59.74 7,916,000 50.47 11,361,025 66.43 10,766,007 65.05 5,742,299 46.70

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 2,187,821 10.79 2,371,819 12.70 3,073,593 19.59 772,500 4.52 1,103,408 6.67 2,164,542 17.61
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 8,279 0.04 13,416 0.07 12,768 0.08 7,337 0.04 9,938 0.06 6,228 0.05
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม 22,250 0.12 19,445 0.12 10,083 0.06 21,111 0.12 19,445 0.12 8,219 0.07
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 69,822 0.37 69,232 0.44 65,129 0.42 55,545 0.32 56,823 0.34 52,778 0.43

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,288,172 11.29 2,473,912 13.25 3,161,573 20.16 856,493 5.01 1,189,614 7.19 2,231,767 18.15
รวมหนีสิ้น 14,382,582 70.94 13,627,062 72.99 11,077,573 70.62 12,217,518 71.44 11,955,621 72.24 7,974,066 64.86
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 งบดุล (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2556 % 2555 % 2554 % 2556 % 2555 % 2554 %

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 169,002,429 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1,710,599 1,700,437 1,690,024 1,710,599 1,700,437 1,690,024

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
หุ้นสามญั 152,548,068 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
2553 : หุ้นสามญั 152,547,663 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1,525,809 7.53 1,525,480 8.17 1,525,480 9.73 1,525,809 8.92 1,525,480 9.22 1,525,480 12.41

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 887,824 4.38 886,112 4.75 886,112 5.65 887,824 5.19 886,112 5.35 886,112 7.21
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยโดยไม่สูญเสียอ านาจควบคุม 12,904 0.06 12,904 0.07 12,904 0.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ส่วนเกินทนุจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญา
    แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
    ท่ีบริษทัฯซ้ือในราคาท่ีต  ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี 6,238 0.11 6,238 0.12 6,238 0.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 23,255 0.11 13,141 0.07 4,645 0.03 23,255 0.14 13,141 0.08 4,645 0.04
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
    จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 162,053 0.80 140,503 0.75 115,503 0.74 162,053 0.95 140,503 0.85 115,503 0.94
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,682,129 13.23 2,024,809 10.85 1,598,219 10.19 2,289,092 13.39 2,032,967 12.28 1,794,744 14.60
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (58,505) (0.29) (184,521) (0.99) (135,290) (0.86) (3,649) (0.02) (4,642) (0.03) (5,709) (0.05)

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 5,241,707 25.85 4,424,666 23.70 4,013,811 25.59 4,884,384 28.56 4,593,561 27.76 4,320,775 35.14
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 649,230 3.20 618,026 3.31 594,364 3.79 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 5,890,937 29.06 5,042,692 27.01 4,608,175 29.38 4,884,384 28.56 4,593,561 27.76 4,320,775 35.14
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 20,273,519 100.00 18,669,754 100.00 15,685,748 100.00 17,101,902 100.00 16,549,182 100.00 12,294,841 100.00
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ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2556 % 2555 % 2554 % 2556 % 2555 % 2554 %

รายไดจ้ากการขายและบริการ 33,934,919 100.00 37,663,155 100.00 22,303,812 100.00 31,860,052 100.00 35,898,368 100.00 6,887,663 100.00
ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้ริการ 32,194,942 94.87 36,561,709 97.08 21,045,411 94.36 30,891,707 96.96 35,578,645 99.11 6,012,276 87.29
ก าไรขั้นต้น 1,739,977 5.13 1,101,446 2.92 1,258,401 5.64 968,345 3.04 319,723 0.89 875,387 12.71
ค่าใชจ่้ายการขายและบริหาร 785,330 2.31 702,921 1.87 713,057 3.20 484,414 1.52 446,821 1.24 415,588 6.03

ก าไรจากการขายและให้บริการ 954,647 2.81 398,525 1.06 545,344 2.45 483,931 1.52 (127,098) (0.35) 459,799 6.68
รายได้อืน่

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 16,100 0.05 221,736 0.62 255,339 3.71
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 35,306 0.10 567,189 1.51 26,143 0.12 5,353 0.02 517,222 1.44 0 0.00
ค่าชดเชยรับจากขอ้เรียกร้องค่าเสียหาย 0 0.00 50,309 0.13 609,091 2.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อ่ืน ๆ 123,941 0.37 98,310 0.26 80,762 0.36 127,107 0.40 99,433 0.28 80,534 1.17

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ค่าใช้จ่ายอืน่

หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) (19,670) (0.06) 31,475 0.08 3,520 0.02 (4,992) (0.02) (7,227) (0.02) 18,281 0.27

ขาดทนุจากการเรียกเงินค ้าประกนัจากธนาคาร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48,453 0.70
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 0 0.00 9,568 0.03 198,935 0.89 0 0.00 0 0.00 95,885 1.39
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (46,207) (0.14) (35,323) (0.09) (33,952) (0.15) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอ่ืนๆ 1,756 0.01 20,834 0.06 1,183 0.01 0 0.00 0 0.00 1,183 0.02

ก าไรจากการด าเนนิงาน 1,178,015 3.47 1,087,779 2.89 1,091,654 4.89 637,483 2.00 718,520 2.00 631,870 9.17
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ตารางสรุปงบก าไรขาดทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2556 % 2555 % 2554 % 2556 % 2555 % 2554 %

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,178,015 3.47 1,087,779 2.89 1,091,654 4.89 637,483 2.00 718,520 2.00 631,870 9.17
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 194,704 0.57 282,340 0.75 238,334 1.07 131,703 0.41 225,095 0.63 133,303 1.94
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 121,704 0.36 129,590 0.34 291,720 1.31 75,525 0.24 39,518 0.11 45,061 0.65

ก าไร(ขาดทุน)หลงัภาษเีงินได้ 861,607 2.54 675,849 1.79 561,600 2.52 430,255 1.35 453,907 1.26 453,506 6.58

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 30,158 0.09 33,575 0.09 (16,258) (0.07) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ก าไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมตามปกติ 831,449 2.45 642,274 1.71 577,858 2.59 430,255 1.35 453,907 1.26 453,506 6.58
รายการพิเศษสุทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ก าไร ( ขาดทุน )สุทธิ 831,449 2.45 642,274 1.71 577,858 2.59 430,255 1.35 453,907 1.26 453,506 6.58

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น่ของบริษทัฯ 5.45 4.21 3.79 2.82 2.98 2.97
ก าไรต่อหุ้นปรับลด

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น่ของบริษทัฯ 5.44 4.21 3.79 2.81 2.98 2.97
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2556 2555 2554 2556 2555 2554

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
หุ้นสามญั

ยอดตน้งวด 1,525,481 1,525,481 1,525,477 1,525,481 1,525,481 1,525,477
ออกหุ้นเพ่ิมทนุ 328 4 328 4
ยอดปลายงวด 1,525,809 1,525,481 1,525,481 1,525,809 1,525,481 1,525,481

ส่วนเกินทนุ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ยอดตน้งวด 886,112 886,112 886,091 886,112 886,112 886,091
ลดส่วนเกินหุ้นสามญัเพ่ือลา้งขาดทนุสะสมและออกหุ้นเพ่ิมทนุ 1,712 21 1,712 21
ยอดปลายงวด 887,824 886,112 886,112 887,824 886,112 886,112

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น
ยอดตน้งวด 0 0 0 0 0 0
ค่าหุ้นเพ่ิมทนุรับล่วงหนา้ 0 0 0 0 0 0
ยอดปลายงวด 0 0 0 0 0 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 (179,878) (129,581) (229,599) 0 0 0
เพ่ิมระหว่างงวด 125,022 (50,297) 100,018 0 0 0
ยอดปลายงวด (54,856) (179,878) (129,581) 0 0 0

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ยอดตน้งวด (4,643) (5,709) (10,157) (4,643) (5,709) (10,157)
เพ่ิมระหว่างงวด 994 1,066 4,448 994 1,066 4,448
ยอดปลายงวด (3,649) (4,643) (5,709) (3,649) (4,643) (5,709)
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2556 2555 2554 2556 2555 2554

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย
ยอดตน้งวด 140,503 115,503 94,203 140,503 115,503 94,203
รายการจดัสรรส ารอง 21,550 25,000 21,300 21,550 25,000 21,300
ยอดปลายงวด 162,053 140,503 115,503 162,053 140,503 115,503

งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ยอดตน้งวด 2,024,809 1,598,219 1,041,661 2,032,967 1,794,744 1,362,538
ก าไร (ขาดทนุ) ประจ าปี 831,449 642,274 577,858 430,255 453,907 453,506
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 0 0 0 0 0 0
เงินปันผลจ่าย (152,579) (190,684) 0 (152,579) (190,684) 0
ส ารองตามกฎหมาย (21,550) (25,000) (21,300) (21,550) (25,000) (21,300)
ยอดปลายงวด 2,682,129 2,024,809 1,598,219 2,289,093 2,032,967 1,794,744

ส่วนของผู้มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบริษทัย่อย

ยอดตน้งวด 618,026 594,364 582,798 0 0 0
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชนข์องพนกังาน 0 0 0 0 0 0
เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (22,750) (6) (33,802) 0 0 0
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 53,954 23,668 8,356 0 0 0
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัในบริษทัยอ่ยโดยไม่เสียการควบคุม 0 0 37,012 0 0 0
ยอดปลายงวด 649,230 618,026 594,364 0 0 0

การเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียของบริษทัในบริษทัย่อยโดยไม่เสียการควบคุม 12,904 12,904 12,904 0 0 0
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 23,255 13,140 4,644 23,254 13,141 4,644

36,159 26,044 17,548 23,254 13,141 4,644
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,890,937 5,042,692 4,608,175 4,884,384 4,593,561 4,320,775
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บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1 

งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2556 2555 2554 2556 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 983,311 805,439 853,320 505,780 493,425 498,567
ปรับกระทบยอดก าไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ าหน่าย 434,352 418,850 405,168 74,455 80,230 85,033
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ( กลบัรายการ ) (19,669) 31,475 3,518 (4,992) (7,228) 18,281
รายการปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 7,831 1,081 (945) 1,197 561 (149)
ตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 11 1,177 173 0 0 0
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยร์อการขายและอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 0 9,568 198,935 0 0 95,885
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 0 0 0 (16,100) (221,736) (255,339)
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,757 20,835 1,183 0 0 1,183
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 249,370 (46,386) (77,495) 188,480 (22,932) (7,970)
ก าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 (26,660) 0
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนแลว้จากการแกไ้ขสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาว (28,989) 0 0 0 0 0
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 9,397 10,269 10,136 7,361 8,125 8,035
ก าไรจากการขายอุปกรณ์ (8,318) (2,761) (15,455) (7,774) (3,055) (12,273)
รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 10,114 8,496 4,645 8,625 6,065 3,259
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม (46,207) (35,323) (33,952) 0 0 0
เจา้หน้ีตามสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 0 0 0 0 0 0
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 179,624 250,515 212,689 122,288 204,794 130,011
ขาดทนุของสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 0 0 0 0 0 0
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 13,485 (17,216) 35,997 11,182 (11,044) 6,366
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ (129) 25,144 (183,430) (129) 25,144 (39,794)
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม 3,551 22,638 (9,934) 2,411 11,665 0

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์

             และหนีสิ้นด าเนนิงาน 1,789,491 1,503,801 1,404,553 892,784 537,354 531,095
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บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1 

งบกระแสเงินสด  (ต่อ) (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2556 2555 2554 2556 2555 2554

สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้ 1,415,992 (1,737,761) (1,696,433) 1,834,292 (3,815,246) (576,801)
สินคา้คงเหลือ (2,308,969) (1,293,721) (2,255,018) (2,214,733) (1,651,201) (4,502,344)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (210,019) (73,573) 6,331 (17,507) (23,105) (11,749)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 28 (93,104) 3,362 (8,423) 9,568 (17,234)

หน้ีสินจากการด าเนินงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (631,177) (1,280,790) 2,755,430 (555,966) (621,566) 2,474,130
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 194,593 (78,365) (124,906) 3,650 (35,731) 24,826
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0 0 0 0 0 0

เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 249,939 (3,053,513) 93,319 (65,903) (5,599,927) (2,078,077)
จ่ายดอกเบ้ีย (165,736) (260,374) (214,252) (105,605) (210,801) (129,362)
จ่ายภาษีเงินได้ (162,330) (38,477) (110,009) (113,913) (20,239) (53,213)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน (78,127) (3,352,364) (230,942) (285,421) (5,830,967) (2,260,652)
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บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1 

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2556 2555 2554 2556 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดของบริษทัยอ่ย ณ วนัรวมกิจการ 0 0 0 0 0 0
เงินลงทนุชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 0 0 0 0 0 0
เงินรับจากการไถ่ถอนเงินลงทนุในหุ้นกูช้นิดทยอยคืนเงินตน้ 0 0 1,341 0 0 1,341
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 0 66,065 56,134 0 0 0
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 0 0 0 0 0 992,746
เงินสดจ่ายลงทนุในบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 (98,000) (49,000)
เงินรับจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 968 0
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับเพ่ิมข้ึน 0 0 0 0 0 0
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ(เพ่ิมข้ึน) 0 0 0 0 0 0
เงินสดรับจากการโอนกิจการใหบ้ริษทัยอ่ย 0 0 0 61,068 0 0
เงินรับจากการลดทนุของบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 800,000 0
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 0 0 0 16,100 204,947 236,419
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 0 16,789 18,921 0 16,789 18,921
ซ้ือซอฟตค์อมพิวเตอร์ (4,370) (17,213) (1,721) (4,199) (16,689) (1,706)
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (842,195) (725,052) (624,844) (63,132) (38,721) (74,200)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 57,957 6,613 32,932 4,850 3,330 18,426
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 0 0 0 0 (15,000) (20,266)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (788,608) (652,798) (517,237) 14,687 857,624 1,122,681
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บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1 

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2556 2555 2554 2556 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 937,730 4,483,942 1,520,709 771,973 5,824,947 1,851,397
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 0 0 0 0 0 (94,300)
เงินสดจ่ายช าระตามสญัญาเช่าการเงินเช่าซ้ือทรัพยสิ์น (8,675) (9,453) (9,376) (4,466) (4,950) (5,322)
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 488,288 700,128 799,432 0 0 0
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (622,410) (1,244,331) (841,288) (300,792) (1,042,383) (203,633)
เงินรับสุทธิจากการเพ่ิมทนุ 2,040 0 25 2,040 0 25
รับเงินล่วงหนา้ค่าหุ้นสามญั 0 0 0 0 0 0
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น (152,466) (190,644) 0 (152,466) (190,644) 0
เงินปันผลจ่ายผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (22,750) (6) (33,802) 0 0 0

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 621,757 3,739,636 1,435,700 316,289 4,586,970 1,548,167
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 816 3,304 14,378 0 0 0
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (244,162) (262,222) 701,899 45,555 (386,373) 410,196
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี ณ 1 มกราคม 739,597 1,001,819 299,920 44,141 430,514 20,318
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี ณ 31 ธันวาคม 495,435 739,597 1,001,819 89,696 44,141 430,514

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

    รายการซ้ือสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงินโดยการเช่าซ้ือ 3,231 6,812 9,309 2,629 5,927 7,776
    รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 17,954 15,080 3,318 0 0 0
      รายการหกักลบเงินปันผลรับกบัเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย 0 0 0 0 0 192,499
      รายการโอนหน้ีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากะนาคารใหบ้ริษทัยอ่ยโดยหกักลบกบับญัชีลูกหน้ี 0 0 0 0 0 2,294,751
      รายการหกักลบเงินรับจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยกบับญัชีเจา้หน้ี 0 0 0 0 125,690 0
     เงินโอนรับจาก Aras เป็นเงินเพ่ิมทนุโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 0 0 49,916 0 0 0
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                              แบบ 56-1

ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคญั  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

2554 2555 2556
อัตรำส่วนวดัสภำพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Times) 1.34                   1.19                  1.18                  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Times) 0.89                   0.80                  0.85                  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Times) (0.04)                  (0.35)                (0.01)                
อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้ (Times) 7.84                   9.24                  7.98                  
ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ีย (Days) 45.91                 38.97                45.13                
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Times) 4.55                   5.71                  3.93                  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (Days) 79.16                 63.04                91.68                
อตัราหมุนเวียนของเจา้หน้ีการคา้ (Times) 9.94                   12.85                16.88                
ระยะเวลาในการช าระหน้ี (Days) 36.21                 28.01                21.33                
Cash Cycle (Days) 88.86                 74.00                115.48              
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 5.64% 2.92% 5.13%
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 4.89% 2.89% 3.47%
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) -21.16% -308.18% -6.63%
อตัราก าไรสุทธิ (%) 3.19% 1.67% 2.44%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 21.33% 15.52% 17.20%
อัตรำส่วนประสิทธิภำพ

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.60% 3.76% 4.27%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 23.95% 24.00% 25.72%
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Times) 1.72                   2.23                  1.75                  
อัตรำส่วนนโยบำยทำงกำรเงิน

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Times) 2.40                   2.70                  2.44                  
อตัราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบ้ีย (Times) 2.62                   (9.36)                2.91                  
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Times) (0.25)                  (1.09)                0.47                  
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00% 32.99% 23.74%
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                              แบบ 56-1
 

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตรำกำรเจริญเติบโต บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัทร่วม และบริษัทย่อย

2554 2555 2556
ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 30.21                 33.06                38.61                
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 3.79                   4.21                  5.45                  
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) -                     1.25                  1.00                  
อัตรำกำรเติบโต

สินทรัพยร์วม (%) 41.62% 19.02% 8.59%
หน้ีสินรวม (%) 54.30% 23.01% 5.54%
รายไดจ้ากการขายหรือบริการ (%) -13.52% 68.86% -9.90%
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (%) 4.94% -1.42% 11.72%
ก าไรสุทธิ (%) -42.65% 11.15% 29.45%
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                              แบบ 56-1
 

ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคญั  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)

2554 2555 2556
อัตรำส่วนวดัสภำพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Times) 1.22                   1.12                  1.11                  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Times) 0.95                   0.83                  0.79                  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Times) (0.64)                  (0.71)                (0.03)                
อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้ (Times) 5.10                   14.90                9.21                  
ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ีย (Days) 70.60                 24.16                39.10                
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Times) 2.37                   6.33                  4.09                  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (Days) 152.17               56.84                87.96                
อตัราหมุนเวียนของเจา้หน้ีการคา้ (Times) 3.54                   13.74                15.86                
ระยะเวลาในการช าระหน้ี (Days) 101.71               26.21                22.69                
Cash Cycle (Days) 121.07               54.79                104.36              
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 12.71% 0.89% 3.04%

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 9.17% 2.00% 2.00%
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) -357.77% -811.52% -44.77%
อตัราก าไรสุทธิ (%) 6.28% 1.24% 1.34%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 11.09% 10.18% 9.08%
อัตรำส่วนประสิทธิภำพ

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.53% 3.15% 2.56%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 95.39% 107.21% 106.66%
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Times) 0.72                   2.55                  1.90                  
อัตรำส่วนนโยบำยทำงกำรเงิน

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Times) 1.85                   2.60                  2.50                  
อตัราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบ้ีย (Times) (14.25)                (23.70)              1.07                  
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Times) (0.85)                  (1.07)                (0.86)                
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00% 42.04% 33.59%
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ข้อมูลต่อหุ้นและอัตรำกำรเจริญเติบโต  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)

2554 2555 2556
ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 28.32                 30.11                32.01                
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.97                   2.98                  2.82                  
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) -                     1.25                  1.00                  
อัตรำกำรเติบโต

สินทรัพยร์วม (%) 58.83% 34.60% 3.34%
หน้ีสินรวม (%) 105.38% 49.93% 2.19%
รายไดจ้ากการขายหรือบริการ (%) -17.34% 421.20% -11.25%
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (%) 13.78% 7.52% 8.41%
ก าไรสุทธิ (%) 11.88% 0.09% -5.21%
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14.  ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

กำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทัฯ) ไดร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2556 มี
ก ำไรสุทธิรวม 831 ลำ้นบำท เม่ือเปรียบเทียบกบัก ำไรสุทธิรวม 642 ลำ้นบำทในปี 2555 ถือวำ่เป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ี
ดีท่ีสุดเป็นอนัดบัสองในประวติัของบริษทัฯ

ยอดขำยและบริกำรรวมส ำหรับปี 2556 มีจ  ำนวน 33.9 พนัลำ้น บำท ลดลงร้อยละ 9.9 เม่ือเปรียบเทียบยอดขำยและ
บริกำรในปีก่อน ถึงแมว้ำ่ในไตรมำสท่ี 4 บริษทัฯ มียอดขำยท่ีสูงข้ึน แต่ยอดขำยจำกกำรส่งออกส ำหรับปี 2556 ก็
ยงัคงต ่ำกวำ่ปี 2555 โดยเป็นผลมำจำกควำมตอ้งกำรสินคำ้ในตลำดส่งออกลดลงในช่วงคร่ึงปีแรกและรำคำตลำดของ
ผลิตภณัฑย์ำงมะตอยท่ีลดลง ส ำหรับกำรขำยในประเทศ มียอดขำยท่ีลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 เน่ืองจำกในปี
2555 มียอดขำยมำกเป็นพิเศษ โดยเกิดจำกน ้ำท่วมคร้ังใหญ่ในประเทศไทยเม่ือปี 2554 ท ำให้กำรสัง่ซ้ือสินคำ้ของปี
2554 ตอ้งล่ำชำ้และเล่ือนกำรสัง่ซ้ือสินคำ้มำเป็นปี 2555 โดยภำพรวมแลว้ บริษทัฯ ยงัคงครองส่วนแบ่งกำรตลำดทั้ง
ตลำดส่งออกและตลำดภำยในประเทศ

อตัรำก ำไรขั้นตน้รวมของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 2556 คือร้อยละ 4.90 เม่ือเปรียบเทียบร้อยละ 5.07 ในปี 2555 ซ่ึงไมร่วม
ผลกระทบจำกกำรตั้งส ำรองเผ่ือกำรลดลงในมลูค่ำของสินคำ้คงเหลือและก ำไรขำดทุนจำกสญัญำประกนัควำมเส่ียง
รำคำสินคำ้กำรลดลงของก ำไรขั้นตน้เกิดจำกกำรขำยผลิตภณัฑห์ลำกหลำยประเภทและกำรเพ่ิมข้ึนของรำคำน ้ำมนัดิบ
ในช่วงไตรมำสท่ี 3 ของปี 2556 ซ่ึงในช่วงเวลำดงักล่ำวมีสถำนกำรณ์ควำมขดัแยง้ระหวำ่งประเทศสหรัฐอเมริกำและ
ประเทศซีเรีย บริษทัฯ ขอเรียนให้ทรำบวำ่อตัรำก ำไรขั้นตน้น้ีไมส่ำมำรถพิจำรณำแยกต่ำงหำกจำกผลกระทบของ
อตัรำแลกเปล่ียน ก ำไรขำดทุนจำกสญัญำประกนัควำมเส่ียงรำคำสินคำ้และรำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือ
ให้เป็นมลูค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ โดยผลกระทบของทั้งสำมรำยกำรท่ีกล่ำวมำน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัน ้ำมนัดิบ
คงเหลือในลกัษณะเดียวกนั ในขณะท่ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ (IFRS) ก ำหนดให้บริษทัฯ 
บนัทึกรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้โดยแยกแสดงเป็นแต่ละรำยกำร

จำกกลยทุธ์ในกำรประกนัควำมเส่ียงรำคำสินคำ้ในปี 2556 บริษทัฯ กลบัมำมีผลก ำไรจำกกำรประกนัควำมเส่ียงรำคำ
สินคำ้เป็นจ ำนวน 85 ลำ้นบำท เม่ีอเปรียบเทียบกบัขำดทุนจำกกำรประกนัควำมเส่ียงรำคำสินคำ้จ ำนวน 806 ลำ้นบำท
ในปี 2555 บริษทัฯมีควำมมัน่ใจวำ่กลยทุธ์ปัจจุบนัในกำรประกนัควำมเส่ียงรำคำสินคำ้สำมำรถท่ีจะป้องกนัควำมเส่ียง
จำกกำรจดัซ้ือน ้ำมนัดิบภำยใตส้ภำวะตลำดท่ีมีควำมผนัผวนสูง นอกจำกนั้น บริษทัฯ ไดบ้นัทึกรำยกำรปรับลดรำคำ
ทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมลูค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บจ ำนวน 8 ลำ้นบำท
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กลุ่มบริษทัฯ มีก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนในปี 2556 เป็นจ ำนวน 35 ลำ้นบำท ซ่ึงเกิดจำกกำรอ่อนค่ำของอตัรำ
แลกเปล่ียนของเงินบำทท่ีมีต่อเงินเหรียญสหรัฐฯในไตรมำสท่ี 4 ท ำให้เกิดขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนซ่ึงไดห้กักลบ
กบัก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนในช่วงคร่ึงปีแรกเกือบทั้งหมด ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีบนัทึก ณ
วนัส้ินงวดเป็นกำรบนัทึกก ำไรขำดทุนในทำงบญัชีเท่ำนั้น เน่ืองจำกกำรเปล่ียนสินคำ้เป็นเงินสดในระบบเงินทุน
หมนุเวียนเกิดข้ึนในช่วงเวลำท่ีแตกต่ำงกนั ในแง่ของกระแสเงินสด กลุ่มบริษทัฯ ไดใ้ชก้ำรป้องกนัควำมเส่ียงแบบ
สมดุลในอตัรำแลกเปล่ียนทั้งดำ้นอตัรำซ้ือและอตัรำขำย

ในปี 2556 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำรมีจ ำนวน 126.9 ลำ้นบำท และ 658.4 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0 .37
 และ 1.94 ของยอดขำย ตำมล ำดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำรปี 2555 ซ่ึงมีจ  ำนวน 108.8
ลำ้นบำท และ 594.1 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.29 และ 1.58 ของยอดขำย ตำมล ำดบั ค่ำใชจ่้ำยเหล่ำน้ีเพ่ิมข้ึน
ตำมปกติของกำรด ำเนินธุรกิจและไดมี้กำรควบคุมอยำ่งเขม้งวด

ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในปี 2556 อยูท่ี่ 195 ลำ้นบำท ซ่ึงลดลงจำกค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน 282 ลำ้นบำท ในปี 2555
เน่ืองจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ลดลงและกำรจ่ำยช ำระหน้ีของเงินกูร้ะยะยำว

ก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีส ำหรับปี 2556 มีจ  ำนวน 831 ลำ้นบำท เปรียบเทียบกบัจ ำนวน 642 ลำ้นบำท ในปี 2555 โดยมี
อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้นในปี 2556 และ 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 17.2 และ ร้อยละ 15.5 ตำมล ำดบั

ก ำไรต่อหุ้นส ำหรับปี 2556 และ 2555 อยูท่ี่ 5.45 บำท และ 4.21 บำท ตำมล ำดบั
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รายละเอยีดเกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร มีดังนี้ 
นางสาวลกัษณา ทรัพย์สาคร 
ประธานกรรมการ   

อาย ุ61 ปี 

คุณวฒิุการศึกษา 

• M.B.A. Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA 

• บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• Director Accreditation Program (DAP) 

• General Member ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

หุน้ในบริษทั 

• 1,478,000 หุน้ (0.969%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

นอ้งสาวของนายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร และพี่สาวของภรรยา นายสมจิตต ์เศรษฐิน 

ประสบการณ์การท างาน 

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ 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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นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ 

รองประธานกรรมการ   

อาย ุ59 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, MA, USA 

• Ecole Nationale Suprieure d’ Arts et Metiers  

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• 2556 Director Certification Program (DCP) 

• 2556 Director Accreditation Program (DAP) 

หุน้ในบริษทั - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร - 

ประสบการณ์การท างาน 

2556 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์ จ ากดั (มหาชน) 

2547 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ไทยสเลอร่ีซิล จ ากดั 

2543 - 2556        กรรมการบริหาร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)  

2536 - ปัจจุบนั   Asia Area Manager, Colas S.A. 
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นายสมจิตต์ เศรษฐิน 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

อาย ุ61 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

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

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• 2556   Director Certification Program (DCP) 

• 2546   Director Accreditation Program (DAP) 

หุน้ในบริษทั 

2,530,016 หุน้ (1.658%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

นอ้งเขยนางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร และนายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร 

ประสบการณ์การท างาน 

2544 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 

2529 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2523 - 2529 ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายสินเช่ือ ธนาคารเชสแมนฮตัตนัสาขาไทเป 

 
 
 
 
 
 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                               แบบ 56-1 

 

 
 

นายชัยวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์ 

กรรมการผูจ้ดัการ   

อาย ุ54 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

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

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• 2546   Director Certification Program (DCP) 

หุน้ในบริษทั - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร - 

ประสบการณ์การท างาน 

2545 - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2539 - 2545 ผูจ้ดัการอาวโุสสายการตลาด บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2533 - 2539 ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายผลิต บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                               แบบ 56-1 

 

 
 

นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค 

กรรมการ   

อาย ุ62 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

• Ecole Supérieure des Travaux Publics 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - 

หุน้ในบริษทั -  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร - 

ประสบการณ์การท างาน 

2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2550 - ปัจจุบนั  Chairman and Chief Executive Officer, COLAS Group  

2545 - 2550 Chairman and Chief Executive Officer, SAUR Group 

   International Group 

2544 - 2545 Chief Operating Officer, BOUYGUES CONSTRUCTION  

2541 - 2545 Chairman and Chief Executive Officer, BOUYGUES OFFSHORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                               แบบ 56-1 

 

 
 

นายจ๊าคส์ ลอีอสท์ 

กรรมการ   

อาย ุ62 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

• Engineering Degree from Ecole Centrale Lille 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - 

หุน้ในบริษทั -  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร - 

ประสบการณ์การท างาน 

2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)  

2553 - ปัจจุบนั International Managing Director, Colas Group  

2545 - 2553      Chairman and CEO, SAIPEM SA 

2544   CEO, Bouygues Offshore  

2539 - 2543 COO, Bouygues Offshore 

2537 - 2538 Vice President (Africa, North Sea and Mexico), Petromar  

2532 - 2536 Vice President (Africa), Petromar 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                               แบบ 56-1 

 

 
 

นายนิพนธ์ สุทธิมัย 

กรรมการอิสระ   

อาย ุ56 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

• Master Degree in Operational Research, London School of Economics, UK 

• Licencede Droit (Law), Université de Droit, Lyon, France 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• 2549   Audit Committee Program (ACP) 

• 2549   Director Accreditation Program (DAP) 

หุน้ในบริษทั - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร - 

ประสบการณ์การท างาน 

2549 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

   บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน)  

2548 - ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษา บริษทั ไทยแอร์คาโก จ ากดั 

2542 - ปัจจุบนั  Associate Director บริษทั จีโอดีสโอเวอร์ซีส์ จ ากดั  

2550 - 2556     กรรมการบริหาร CLY International Limited 

 

 

 

 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                               แบบ 56-1 

 

 
 

นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ 

กรรมการอิสระ   

อาย ุ58 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

• M.B.A. Finance, ESCP-EAP 

• Bachelor Degree in Math and Science 

• International Coaching Academy - Accredited Coach in 2008 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• 2553   Director Accreditation Program (DAP) 

หุน้ในบริษทั - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร - 

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) 

 

 

 

 

 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                               แบบ 56-1 

 

 
 

นายโก บัน เฮ็ง 

กรรมการอิสระ   

อาย ุ65 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

• Post-Graduate Diploma in Business Administration, University of Singapore 

• Bachelor’s Degree in Applied Chemistry 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - 

หุน้ในบริษทั -  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร - 

ประสบการณ์การท างาน 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)  

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ Linc Energy Limited 

2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd. 

2554 - ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษาอาวุโส Singapore Petroleum Company (SPC)  

2543 - ปัจจุบนั  กรรมการ Singapore Refining Company Private Limited  

2546 - ปัจจุบนั  ประธาน Singapore Petroleum Venture Private Limited  

2552 - 2556       กรรมการ Keppel Energy Pte. Ltd. 

2546 - 2554       กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ Singapore Petroleum Company (SPC) 

 

 

 

 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                               แบบ 56-1 

 

 
 

นายนพพร เทพสิทธา 

กรรมการอิสระ   

อาย ุ60 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

• วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• 2555   Audit Committee Effectiveness Seminar 

• 2548   Director Accreditation Program (DAP) 

หุน้ในบริษทั - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร - 

ประสบการณ์การท างาน 

2555 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2552 - 2556      รองประธานสภาผูส่้งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย และ ประธานคณะกรรมการ  

Global Logistics สภาผูส่้งสินคา้ ทางเรือแห่งประเทศไทย 

2547 - 2554        กรรมการบริหาร และ รองประธานอาวุโส การจดัส่ง  

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง  จ  ากดั (มหาชน) 

2543 - 2544       กรรมการบริหาร ดูแลสายงานบริการกลาง (การบุคคล, การจดัซ้ือ, กฎหมาย, ธุรการ  

กลาง, และ การประชาสมัพนัธ์) บริษทั ทีซีซีโฮลด้ิง จ ากดั 

 

 

 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                               แบบ 56-1 

 

 
 

นายพรีศิลป์ ศุภผลศิริ 

กรรมการอิสระ   

อาย ุ61 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

• B.A., Business Administration, 

         Yokohama National University, Japan 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• 2548   Director Accreditation Program (DAP) 

หุน้ในบริษทั - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร - 

ประสบการณ์การท างาน 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ฟู้ ด แอนดด์ร๊ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 

2541 - 2551 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) 

2536 - 2541 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ์กรุงไทยธนกิจ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                               แบบ 56-1 

 

 
 

นายปานเฉลมิ สุธาธรรม 

กรรมการอิสระ   

อาย ุ60 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

• M.B.A., University of Bridgeport, Bridgeport, CT, USA 

• B.S. Accounting, Babson College, Wellesley, MA, USA 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• 2549   Audit Committee Program (ACP) 

• 2548   Director Accreditation Program (DAP) 

หุน้ในบริษทั - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร - 

ประสบการณ์การท างาน 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2530 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อาคารบุญมิตรบิลด้ิง จ  ากดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                               แบบ 56-1 

 

 
 

นายจ๊าคส์ มาร์แชล 

กรรมการบริหาร   

อาย ุ48 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

• Corporate Finance Dauphine University 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• 2556   Director Accreditation Program (DAP) 

หุน้ในบริษทั - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร - 

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 (มหำชน)                                                                                                                               แบบ 56-1 

 

 
 

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 

กรรมการบริหาร   

อาย ุ63 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

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

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• 2555   Director Accreditation Program (DAP) 

หุน้ในบริษทั 

1,000,000 หุน้ (0.66%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร 

พี่ชายภรรยาของนายสมจิตต ์เศรษฐิน และพี่ชายนางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร 

ประสบการณ์การท างาน 

2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 

2540 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากดั 

2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                               แบบ 56-1 

 

 
 

นายอูกส์ เดอชอง 

รองกรรมการผูจ้ดัการ - ต่างประเทศ   

อาย ุ45 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

• Master Degree in Public and Maritime Works 

• Civil Engineering Option, University of Technology Degree 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• 2556  Director Accreditation Program (DAP) 

หุน้ในบริษทั - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร - 

ประสบการณ์การท างาน 

2557 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ - ต่างประเทศ 

                        บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2554 - 2556 ผูอ้  านวยการกิจการร่วมคา้และสาขาต่างประเทศ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบนั  Operations Manager, Colas Asia area 

2547- 2554 Managing Director, Colas South Africa (Pty) Ltd  

2538 - 2547 Operations Manager, COLAS Asia area 

2536 - 2537 Project Manager, COLAS India 

2535 - 2536 Project Manager, COLAS Morocco, GTR Company 

 
 
 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ ากดั (มห าชน) 

 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 
 

 
 

 
ผู้บริหาร 

 
นายโก๊ะ ไล้ ฮวด 

รองกรรมการผูจ้ดัการ - บญัชีและการเงิน   

อาย ุ54 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

• Chartered Association of Certified Accountant (UK) 

• M.B.A. International Marketing 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - 

หุน้ในบริษทั -  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร -  

ประสบการณ์การท างาน 

2557 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ - บญัชีและการเงิน บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2553 - 2556 ผูอ้  านวยการสายบญัชีและงบประมาณ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)  

2552 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารสายบญัชีและการเงิน บริษทั Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd  

2547 - 2551 Chief Financial Officer Seloga Holidings Bhd 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ ากดั (มห าชน) 

 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 
 

 
 

 

นางสาวอชัฌา รัตน์ตระกูลทิพย์  

ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินสินเช่ือและกฎหมาย    

อาย ุ67 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

•  Mini MBA - เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 

•  Mini MBA - พาณิชยศาสตร์และการบญัชี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - 

หุน้ในบริษทั -  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร -  

ประสบการณ์การท างาน 

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

2544 - 2545 ผูจ้ดัการอาวุโส บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ ากดั (มห าชน) 

 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 
 

 
 

 

นายชยงค์ศักดิ์ พิศิษฏพงศ์ (เกษียณอายุ)  

ผูอ้  านวยการอาวุโสสายการเงิน    

อาย ุ56 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

• M.B.A. North West Missouri State University, USA 

• M.A. Economics, University of Kansas, USA 

• B.A. Business Administration, Benedictine College, KA, USA 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• 2546   Director Accreditation Program (DAP) 

หุน้ในบริษทั - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร  -  

ประสบการณ์การท างาน 

2552 - 2556 ผูอ้  านวยการอาวุโสสายการเงิน บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)  

2538 - 2552 กรรมการบริหารสายบญัชีและการเงิน บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)  

2524 - 2538 ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายสินเช่ือ ธนาคารเชสแมนฮตัตนั สาขากรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ ากดั (มห าชน) 

 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 
 

 
 

 

 

นายกษิดิศ เจริญชลวานิช 

รองกรรมการผูจ้ดัการ - ประเทศไทย   

อาย ุ53 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

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

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - 

หุน้ในบริษทั -  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร - 

 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 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ ากดั (มห าชน) 

 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 
 

 
 

 

นายประวณี เพญ็มณี 

ผูอ้  านวยการสายการผลิต   

อาย ุ56 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

•  M.B.A. สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

•  วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - 

หุน้ในบริษทั -  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร -  

ประสบการณ์การท างาน 

2553 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการสายการผลิต บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2545 - 2552       ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต บริษทั การ์เดียนอินดสัทรีสระยอง จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ ากดั (มห าชน) 

 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 
 

 
 

 

นายอสิเมล อบัดุล ฮามิด  

ผูอ้  านวยการสายการตลาดต่างประเทศ    

อาย ุ51 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

• Masters Degree (MSc), Highway Management & Engineering, University of Birmingham, UK. 
• Civil Engineering Degree (BSc), Western Kentucky University, USA 
หุน้ในบริษทั - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร -  
ประสบการณ์การท างาน 
 2554 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการสายการตลาดต่างประเทศ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)  
 2549 - 2554  ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายขายและการตลาด Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd, 
 2533 - 2549  พนกังานขาย ฝ่ายการตลาด Shell Company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ ากดั (มห าชน) 

 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 
 

 
 

 

นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์ 

ผูอ้  านวยการกลุ่มธุรกิจเรือ   

อาย ุ39 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

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

หุน้ในบริษทั - 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ ากดั (มห าชน) 

 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 
 

 
 

 

นางอุดมพร พนัธ์แพทย์ 

ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   

อาย ุ53 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

•  ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล  

     วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล 

• Mini - Master of Business Administration, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

หุน้ในบริษทั 

921 หุน้ (0.006% 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร -  

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ ากดั (มห าชน) 

 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 
 

 
 

 

นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร 

เลขานุการบริษทัฯ   

อาย ุ42 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา 

•  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

•  ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

•  หลกัสูตรประกาศนียบตัรส าหรับเลขานุการบริษทั (CSP) 

หุน้ในบริษทั - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร -  

ประสบการณ์การท างาน 

2554 - ปัจจุบนั  เลขานุการบริษทัฯ และผูจ้ดัการกลุ่มฝ่ายบญัชีและงบประมาณ  

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

2551 - 2554 ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน)     

2550 - 2551        ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน)      

2549 - 2550  ผูอ้  านวยการฝ่ายงานระบบ บริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 
 



 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                             แบบ 56-1 
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ผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

รายช่ือ 

   บ
ริษั
ท 
ทปิ

โก้
แอ
สฟั
ลท์
 จ า

กดั
 (ม
หา
ชน

) 

บริษัทย่อย 
บริษัท

ร่วม 
บริษัทอ่ืนหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

บริ
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ม์ 
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บริ
ษัท

 โค
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ดั 

บริ
ษัท

 ท
ปิโ
ก้ฟ

ูดส
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กดั
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บริ
ษัท

 ถ
นอ
มว
งศ
์บริ
กา
ร จ
 าก
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บริ
ษัท

 ส
ยา
มค
อน
เท
นเ
นอ
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อร์
มิน
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กดั
 

บริ
ษัท

 ท
ปิโ
ก้เ
อฟ
แอ
นด์
บี 
จ า
กดั

 

บริ
ษัท

 ไท
ยส
เล
อรี่
ซลิ
 จ า

กดั
 

นางสาวลกัษณา  ทรัพย์สาคร X   

  

    

    

X / / X 

 

นายนพพร  เทพสทิธา /   

  

    

    

    

 

นายพีรศลิป์  ศภุผลศริิ /   

  

    

    

     

นายปานเฉลมิ  สธุาธรรม /   

  

    

    

     

นายนิพนธ์  สทุธิมยั /         

    

     

นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ /   

  

    

    

     

นายโก บนั เฮ็ง /   

  

    

    

     

นายแอร์ฟเว ่ เลอบคุ /                  

นายจ๊าคส์  ลีออสท์ /                  

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

นายสทิธิลาภ  ทรัพย์สาคร // / / / /         / / /   

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

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

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

นายจ๊าคส์ มาร์แชล //    /  / /           

นายชยงค์ศกัดิ ์ พิศษิฏพงศ์  / / / / /  / / /         

นางสาวอชัฌา  รัตน์ตระกลูทพิย์  / / /  / / /          / 

นายโก๊ะ ไล้ ฮวด           / /       

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

 
 
 
















